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The 82nd issue of Villas&Golfe arrives in your hands with 

the summer in full swing. Embark on the words and imag-

es we have chosen for you. If you can’t, then just travel with 

us, leafing through these pages and dreaming as you do so. 

But, if you can, see with your own eyes, step through the 

places with your own feet to sense and to feel. Experience 

the cold to enjoy the heat, get a sense for distance to feel 

good under your own roof. «You need to see what hasn’t 

been seen, to see something again that you’ve already 

seen, to see in spring what had been seen in summer, to 

see by day what has been seen at night» (J. Saramago).

More than departures to extraordinary places, or to the 

wonders these destinations contain – such as Tahiti, a 

hotel on the island of Benguerra (Mozambique), a spa 

in the Seychelles, a classic and vintage car Concorso, 

in Italy, etc. – we propose arrivals in a cultural world. Our 

wish is to bring you to the art of Olga Roriz, renowned  

Portuguese dancer and choreographer; to the urban art of 

Vhils; to the Bolhão Theatre; to the story of the iconic Swiss 

art collector, Oskar Reinhart; to the art of Raymond Blanc, 

a renowned French chef with a career established on  

British soil; to João Nicolau de Almeida, who, in addition to 

being a trained oenologist, boasts the family history, the 

art and the passion for wine and for the Douro; etc.

We show you the verve of João Sousa, an unavoidable name 

in Portuguese tennis, the globetrotting entrepreneurial spirit 

of Energie, of Jofebar and of Insidherland. And we bring to 

you the words of Minister for Regional Development, Miguel 

Poiares Maduro, and of MEP José Manuel Fernandes.

We arrive, this time with the summer in full swing! Arrive 

with us and then depart, so that you can arrive again, see-

ing with your own eyes and stepping with your own feet. 
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Em pleno verão, chega até si esta que é a 82.ª edição da 

Villas&Golfe. Embarque nas palavras e imagens que ele-

gemos para si. Se não puder, viaje apenas connosco, fo-

lheando-nos e sonhando. Mas, se conseguir, veja com os 

seus olhos, pise os lugares com os seus próprios pés para 

sentir e se sentir. Conheça o frio para desfrutar do calor, 

sinta a distância para estar bem sob o seu teto. «É preciso 

ver o que não foi visto, ver outra vez o que se viu já, ver na 

Primavera o que se vira no Verão, ver de dia o que se viu de 

noite» (J. Saramago).

Mais do que partidas para locais extraordinários, ou para 

encantos que esses locais encerram – como o Taiti, um 

hotel na ilha de Benguerra (Moçambique), um spa nas 

Seychelles, um Concorso de automóveis e motociclos clás-

sicos e vintage, em Itália, etc. – propomos-lhe chegadas a 

um mundo cultural. Desejamos que chegue até à arte de 

Olga Roriz, reconhecida bailarina e coreógrafa portuguesa; 

até à arte urbana de Vhils; ao Teatro do Bolhão; até à história 

do icónico colecionador de arte suíço, Oskar Reinhart; até à 

arte do Raymond Blanc, um conhecido chef francês com 

carreira consolidada em solo britânico; até João Nicolau 

de Almeida que, para além da formação em enologia, tem 

consigo a história familiar, a arte e a paixão pelo vinho e 

pelo Douro; etc.

Mostramos-lhe a garra de João Sousa, nome incontornável 

do ténis português, o empreendedorismo que atravessou 

fronteiras da Energie, da Jofebar e da Insidherland. E traze-

mos-lhe as palavras do ministro adjunto e do Desenvolvi-

mento Regional, Miguel Poiares Maduro, e do eurodeputa-

do José Manuel Fernandes.

Chegamos, desta vez em pleno verão! Chegue connosco e 

parta depois, para que chegue de novo, veja com os seus 

olhos e pise com os seus próprios pés.

Partidas e chegadas Departures and arrivals

MARIA AMÉLIA PIRES

DITORIAL
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Aos 80 anos, a portuguesa Paula Rego soma um percurso 

artístico aplaudido a nível internacional. Desta vez, a sua 

obra The Cadete and his Sister, de 1988, correu as bocas do 

mundo ao arrecadar uma licitação de 1,6 milhões de euros 

num leilão organizado pela Sotheby’s em Londres. A obra, 

um acrílico em papel sobre tela que aborda o tema da des-

pedida, superou a expetativa que apontava para licitações 

entre os 835 mil e os 1,1 milhões de euros e estabeleceu um 

novo recorde para Paula Rego. Retratando um cadete vesti-

do com o uniforme do Colégio Militar, de partida para com-

bate, despedindo-se da irmã que se ajoelha e lhe ata os sa-

patos, esta pintura enquadra um momento importante da 

vida da artista: a morte do seu marido, Victor Willing. Pre-

sente no mesmo leilão estava também outra obra de Paula 

Rego, Looking Out, de 1997, arrematada por 1,3 milhões de 

euros. Inserida numa série de trabalhos inspirados no livro 

O Crime do Padre Amaro, de Eça de Queirós, Looking Out é 

um pastel sobre papel em suporte de alumínio. 

\\NEWS

At 80, Portugal’s Paula Rego can look back over an inter-

nationally applauded career. This time, her work The Cadet 

and his Sister, from 1988, left mouths agape on achieving 

a price of 1.6 million euros at an auction held by Sotheby’s 

in London. The work, acrylic on paper laid down on canvas, 

which broaches the subject of bidding farewell, exceeded 

expectations pointing to bids of between 835,000 and 1.1 

million euros and established a new record for Paula Rego. 

Portraying a cadet dressed in Military Academy uniform, 

leaving for battle, bidding farewell to his sister, kneeling 

before him, tying his shoelaces, this painting represents 

an important moment in the artist’s life: the death of her 

husband, Victor Willing. The same auction also featured 

another work by Paula Rego, Looking Out, from 1997, 

which was sold for 1.3 million euros. Part of a series of 

works inspired by the book The Crime of Father Amaro, by 

Eça de Queirós, Looking Out is a pastel on paper laid down 

on aluminium.

RECORDE DE PAULA REGO \\ RECORD FOR PAULA REGO

Após passagens por Miami e Hong Kong, a Art Basel voltou 

à Suíça para mais uma edição daquela que é considerada 

uma das mais icónicas feiras de arte no panorama mun-

dial. Este ano, 90 mil visitantes tiveram a oportunidade de 

apreciar algumas das melhores peças de arte em montra, 

cujo enfoque primordial se centra nas correntes modernis-

tas e contemporâneas. Mais do que uma feira, a Art Basel 

é conhecida pela excentricidade dos negócios que habi-

tualmente se selam no decorrer da edição, sendo que os 

45 milhões de euros pagos por uma obra de Mark Rothko 

foram o valor recordista desta edição. Durante cinco dias, 

284 galerias de renome internacional, oriundas de 33 paí-

ses, expuseram o seu espólio. Leonardo Di Caprio, o famo-

so ator de Hollywood, marcou mais uma vez presença no 

evento, que é habitualmente visitado por algumas estrelas 

mundiais com interesse no mundo da arte.  

Following stints in Miami and Hong Kong, Art Basel has 

returned to Switzerland for another edition of what is con-

sidered one of the most iconic art fairs on the international 

circuit. This year, 90,000 visitors had the opportunity to 

enjoy some of the finest pieces of art on display, the pri-

mary focus of which is modernist and contemporary 

movements. More than a fair, Art Basel is known for the 

eccentricity of the business deals that are usually made 

during the edition, with the 45 million euros paid for a work 

by Mark Rothko taking the record this time round. Over 

five days, 284 internationally renowned galleries, from 

33 countries, put their collections on show. Leonardo Di  

Caprio, famous Hollywood actor, was once again present 

at the show, which is usually visited by some world stars 

interested in the world of art. 

ART BASEL DE VOLTA À SUÍÇA \\ ART BASEL RETURNS TO SWITZERLAND
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As termas de S. Pedro do Sul foram distinguidas pelo Euro-

pean Spas Association (ESPA) com o prémio de Inovação 

2015 na categoria Innovative Spa & Health Resort Destina-

tion. Reconhecendo a inovação na utilização das caracte-

rísticas únicas da água termal nos produtos dermocosmé-

ticos AQVA e ainda a existência de uma boa estratégia de 

desenvolvimento e crescimento da estância termal, este 

galardão colocou as termas lusas no Top Europeu. Para 

além de S. Pedro do Sul, que arrecadou o prémio mais alto, 

fazem também parte da lista as Caldas da Felgueira Ter-

mas & Spa e a Malo Clinic Termas do Luso. 

The thermal spa of São Pedro do Sul has been awarded by 

the European Spas Association (ESPA) with the Innovation 

2015 prize, in the Innovative Spa & Health Resort Desti-

nation category. Recognising innovation in the use of the 

unique properties of thermal water in the AQVA dermo-

cosmetic products and also the existence of a good devel-

opment and growth strategy of the thermal spa, this award 

places the Portuguese spa at the top of the European list. In 

addition to São Pedro do Sul, which took the top award, the 

list also included Caldas da Felgueira Termas & Spa and the 

Malo Clinic Termas do Luso.

Com o objetivo de recolher estatísticas em tempo real para 

os golfistas avaliarem o seu desempenho, o empreendedor 

luso-americano Anthony Douglas fundou a Hole19, uma 

aplicação móvel que está a invadir os campos de golfe 

mundiais. Já com 450 mil utilizadores em mais de 90 paí-

ses, esta app tem imagens aéreas de todos os buracos de 

mais de 27 mil campos de golfe (incluindo cobertura total 

em Portugal, Espanha, EUA e Reino Unido). Através da uti-

lização do GPS, a Hole19 acompanha cada tacada e regista 

a pontuação num quadro de resultados. 

With the aim of gathering real time statistics to enable 

golfers to assess their performance, Portuguese-American 

entrepreneur Anthony Douglas has founded Hole19, a mo-

bile application that is invading golf courses around the 

world. With 450,000 users already in more than 90 coun-

tries, this app has aerial images of every hole for more than 

27,000 golf courses (including full coverage in Portugal, 

Spain, the USA and the UK). Through the use of GPS, Hole19 

monitors each shot and registers scores on a scorecard.

AS MELHORES TERMAS DA EUROPA
EUROPE’S BEST THERMAL SPA

HOLE19 INVADE CAMPOS DE GOLFE
HOLE19 INVADES GOLF COURSES

Uma plataforma flutuante ao largo das ilhas Fiji circundado 

por um imenso mar de águas cristalinas. A Cloud 9, loca-

lizada a 45 minutos de barco de Viti Levu, a principal ilha 

das Fiji, é composta por dois andares e tem vários serviços 

disponíveis como um bar, uma pizzaria, diferentes tipos de 

camas e espreguiçadeiras. No entanto, a esplendorosa vis-

ta de 360º sobre o oceano envolvente é, na verdade, aquilo 

que faz com que o Cloud 9 seja um dos mais apetecíveis 

locais para quem procura momentos de puro deslumbre. 

Com capacidade para cem pessoas, para além de saborear 

uma bebida refrescante ou de uma pizza cozinhada em 

forno de lenha, é ainda possível praticar várias atividades, 

tais como natação, mergulho, parapente ou jet-sky.

A floating platform off the Fiji islands, surrounded by a 

huge sea of crystal-clear waters. The Cloud 9, located a 

45-minute boat ride from Viti Levu, Fiji’s main island, fea-

tures two floors and a wealth of services, such as a bar, piz-

zeria, different kinds of beds and sun loungers. However, 

the stunning 360-degree view of the surrounding ocean is 

actually what makes the Cloud 9 one of the most appeal-

ing destinations for anyone looking for moments of pure 

amazement. With room for 100 people, in addition to taste 

a refreshing drink or a wood-fired oven-baked pizza, you 

can also take part in a range of activities, such as swim-

ming, diving, paragliding or jet-skiing. 

PLATAFORMA CLOUD 9 \\ CLOUD 9 PLATFORM
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JOSÉ MANUEL 
FERNANDES

TEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DANIEL CAMACHO

«A União Europeia é a maior economia e 
doador do mundo» \\ «The European Union 

is the world’s largest economy and donor»

GRANDE ENTREVISTA \\ MAJOR INTERVIEW

É de uma simplicidade e simpatia contagiante. Em parcas 

palavras diríamos: ‘o tipo porreiro do norte’. E foi o norte 

que o viu nascer. José Manuel Fernandes, eurodeputado, 

natural de Moure, Vila Verde, licenciou-se em Engenharia  

de Sistemas e Informática na Universidade do Minho. 

Entrou na política em 1992, através da Juventude Social  

Democrática (JSD) de Vila Verde e, no ano de 1997, foi elei-

to presidente de Câmara de Vila Verde, cargo que exer-

ceu durante três mandatos. A sua caminhada é longa… É 

atualmente o presidente da Comissão Política Distrital do 

Partido Social Democrata (PSD) de Braga e já foi cabeça-

-de-lista no seu distrito em eleições para a Assembleia da 

República. Assumiu também a presidência da Associação 

de Municípios do Vale do Cávado. O seu rosto não pas-

sa despercebido. Desde 2009, é deputado ao Parlamento  

Europeu (PE). Hoje, entre outras funções que exerce, é o 

coordenador do Partido Popular Europeu (PPE) na Comis-

são dos Orçamentos. É por muitos conhecido como o «ho-

mem dos dinheiros». Toma decisões. Diz ter como priori-

dade o emprego, as empresas e o empreendedorismo – os 

famosos três Es. Ei-lo aqui: descontraído e sem rodeios. 

His simple and friendly manner is infectious. Summing 

him up, you could say: ‘the good guy from the north’. 

And Portugal’s north is where he was born. José Manuel  

Fernandes, MEP, from Moure, Vila Verde, with a degree in 

Systems Engineering and IT from the University of the 

Minho. He entered politics in 1992, passing through the 

Vila Verde Social Democratic Youth (JSD) and, in 1997, he 

was elected mayor of Vila Verde, a post he held for three 

terms. His journey has been a long one… He is currently the 

president of the Braga District Political Commission of the  

Portuguese Social Democratic Party (PSD) and has already 

been the frontrunner in his district in elections to the As-

sembly of the Republic. He has also taken on the presiden-

cy of the Association of Municipalities of Vale do Cávado. 

His face doesn’t go unnoticed. Since 2009 he has been a 

member of the European Parliament (EP). Today, among 

other duties he performs, he is the coordinator of the  

European People’s Party (EPP) in the Committee on Budg-

ets. For many he is known as the «money man». He makes 

decisions. He says his priorities include employment, en-

terprises and entrepreneurialism – the famous three Es. We 

meet him now: relaxed and straightforward.
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De autarca em Vila Verde deu um salto para a União Eu-

ropeia (EU). Porquê?

Estive 12 anos como presidente de Câmara em Vila Ver-

de. Aceitei o desafio para integrar a lista do Parlamento 

Europeu (PE). Nas eleições de 2009, fui em 8.º lugar, numa 

lista liderada pelo Paulo Rangel, numa posição que à par-

tida não era elegível. Mas a campanha foi evoluindo favo-

ravelmente e fui eleito. Quando cheguei ao PE, a primeira 

coisa que me questionei foi: «o que é que vais fazer? Vais 

conseguir manter a proximidade que tinhas com o terri-

tório e com as pessoas?» Um presidente de Câmara toma 

decisões que afetam de forma direta e imediata o seu ter-

ritório e a população local. Já um deputado ao PE lida com 

dossiers importantes, como os que tenho em mãos, que 

demorarão tempo a ser executados, mas têm um alcance 

de 500 milhões de cidadãos. 

Foi eleito pelo PPE para coordenador na Comissão dos Or-

çamentos. Cinco anos de trabalho foram aí reconhecidos? 

Sim, porque é um cargo que não é de nomeação. É um 

cargo em que só os pares é que votam. Fui eleito por una-

nimidade pelos meus colegas. 

Encontra-se com dois dossiers muito importantes: o Or-

çamento para 2016 e o Plano Juncker…

São dois dossiers pesa-

dos. O Orçamento para 2016 

da UE ascende a 145 mil 

milhões de euros e para o 

qual já aprovei as linhas de 

orientação gerais: emprego, 

empresas e empreendedo-

rismo – os três Es. O Plano Juncker é um fundo de 315 mil 

milhões de euros e é aquele que mais emendas de propos-

tas de alteração teve por parte dos colegas. Foram mais de 

3 mil propostas de alteração.

 

Mas porquê a proposta dos três Es como prioridade no 

Orçamento para 2016? 

É uma pergunta interessante. Mostra por onde é que eu 

comecei: com a questão da proximidade. Na última campa-

nha eleitoral para o PE, há um ano, disse que iria defender 

como prioridade os três Es. Dá-me um prazer especial que 

um compromisso de campanha assumido com o território 

seja agora o compromisso para 500 milhões de eleitores. 

O Plano Juncker pretende dinamizar a economia euro-

peia. São 315 mil milhões de euros para os próximos três 

anos. Como é feita a distribuição deste valor?

Não há distribuição geográfica, nem temática. O Plano 

Juncker tem um fundo de garantia de 21 mil milhões de 

euros que vai servir para projetos: de investimentos, em-

préstimos a empresas, nomeadamente as PME, e vai servir  

de financiamento para mobilizar sobretudo os recursos 

You left your role in local politics in Vila Verde for the Eu-

ropean Union (EU). Why?

I had been the mayor of Vila Verde for 12 years. I accep-

ted the challenge to join the European Parliament (EP) list. 

In the 2009 elections, I was in eighth place, in a list hea-

ded by Paulo Rangel, in a position, in which, at the start, I 

wasn’t electable. But the campaign developed favourably 

and I was elected. When I arrived at the EP, the first thing 

I asked myself was: «what are you going to do? Are you 

going to keep up the close relationship you had with your 

territory and with the people?» A mayor makes decisions 

that affect his territory and the local population directly 

and immediately. Whereas an MEP deals with important 

dossiers, such as those I have right now, which take time 

to be implemented, but which affect 500 million citizens.

You have been elected by the EPP to coordinate the 

Committee on Budgets. Was this recognition of five years 

of work?

Yes, because this isn’t a post to which you get appointed. 

It is a post for which only your peers can vote. I was elected 

unanimously by my colleagues.

You currently have two very important dossiers: the 

Budget for 2016 and the Juncker Plan…

They are two weighty dos-

siers. The EU Budget for 2016 

amounts to 145 billion euros 

and for which I have already 

approved the general guide-

lines: employment, enter-

prises and entrepreneuria-

lism – the three Es. The Juncker Plan is a fund amounting 

to 315 billion euros and it is the one that has had the most 

amendment proposals from colleagues. There are more 

than 3000 amendment proposals.

But why propose the three Es as priorities in the Budget 

for 2016?

That’s an interesting question. It shows where I began: 

with the issue of relationships. In the last EP election cam-

paign, a year ago, I said that I would defend the three Es as 

a priority. It gives me particular pleasure that a campaign 

commitment made to the territory is now a commitment 

for 500 million voters.

The Juncker Plan intends to boost the European econ-

omy. There are 315 billion euros for the next three years. 

How will this value be distributed?

There is no geographical distribution, nor by subject 

matter. The Juncker Plan has a guarantee fund of 21 billion 

euros, which will serve for projects: investments, business 

loans, in particular to SMEs, and will serve as financing 

to mobilise private resources, especially. For example: we 

«A longo prazo, a minha maior 
preocupação é a Rússia» \\ «In the 

long term my greatest concern  
is Russia» privados. Por exemplo: nós só teremos a ganhar em ter 

conexões energéticas com a Espanha, França e até com 

o norte de África. Com o Plano Juncker não se pode ouvir 

mais o argumento: eu tenho aqui um projeto viável e não 

consigo financiá-lo. O Plano Juncker vem preencher falhas 

e lacunas de mercado. 

As PME são as que mais beneficiam destes apoios?

Sim. Cerca de 99% das empresas na UE são PME. São as 

grandes responsáveis pela criação de emprego e pela coe-

são social. Em termos nacionais, temos garantidos mais 

de 11 milhões de euros por dia até 2020. Temos programas 

operacionais nacionais: programas temáticos para a inter-

nacionalização e competitividade, para o capital humano, 

para a inclusão, para a sustentabilidade e eficiência de re-

cursos. Depois, temos programas operacionais regionais: o 

norte tem, por exemplo, 3,4 milhões de euros garantidos.

Como é que define a Comissão dos Orçamentos? 

É ali que cai tudo. Estar na Comissão dos Orçamentos 

é um privilégio porque, apesar de ser um trabalho árduo, 

tudo o que é importante, em termos de orçamento, passa 

por ali. Além disso, os processos orçamentais não se resu-

mem aos números, mas antes comportam uma dimensão 

have everything to gain by having energy connections 

with Spain, France and even with North Africa. With the 

Juncker Plan you’ll no longer hear the argument: I have a 

viable project here but I can’t finance it. The Juncker Plan 

will fill market inadequacies and shortcomings.

Will SMEs benefit most from this support?

Yes. Some 99% of companies in the EU are SMEs. They 

are chiefly responsible for job creation and social cohesion. 

In national terms, we have more than 11 million euros per 

day until 2020. We have national operational programmes: 

themed programmes for internationalisation and compe-

titiveness, for human capital, for inclusion, for sustaina-

bility and efficiency of resources. Then we have regional 

operational programmes: the north, for example, has 3.4 

million euros guaranteed.

How would you define the Committee on Budgets?

This is where the buck stops. Being in the Committee on 

Budgets is a privilege because, despite being hard work, 

everything that is important, in budgetary terms, comes 

through there. In addition, budgetary processes aren’t just 

about figures; rather they involve a very powerful and in-

tense political dimension. And this has an impact on every 
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política muito forte e intensa. E isso repercute-se em todos 

os fundos, programas e ações da UE, seja a nível interno ou 

externo. A UE é a maior economia e doador do mundo. Há 

quem pense que são os EUA ou até a China. Temos o fundo 

de desenvolvimento que até 2020 vai ter 30,5 mil milhões 

de euros para apoiar países-terceiros em desenvolvimento.

Como é que se assegura que o dinheiro é bem distribuído? 

Há sistemas de fiscalização e verificação, tanto a nível 

europeu como em cada estado-membro. Mas não se pode 

burocratizar em excesso. Era desperdício. Exigimos trans-

parência. Nos novos fundos vai haver um site público onde 

cada estado-membro vai colocar tudo de forma acessível 

a todos. Os projetos que foram aprovados e os montantes 

que vão lá constar. 

Há ou não um esbanjar de dinheiro dentro da UE, no-

meadamente, com os deputados europeus?

Há uma ideia extremamente errada e, por isso, também 

injusta sobre os custos de funcionamento da UE e das suas 

instituições. A verdade é que de todo o orçamento da UE 

apenas 6% se destina às despesas administrativas, sendo 

os restantes 94% destinados a investimentos. Quanto aos 

deputados, não posso generalizar que há um esbanjar de 

dinheiro. Bem pelo contrário. Admito que é evidente que 

nem todos os deputados trabalham as mesmas horas.  

Há muitos que procuram intervenções para aparecer na 

comunicação social, ou seja, polémicas. Só para aparecer. 

fund, programme and action of the EU, whether internally 

or externally. The EU is the world’s largest economy and 

donor. Some people think that it’s the USA or even China. 

We have a development fund, which until 2020 will have 

30.5 billion euros to support developing non-EU countries.

How is the proper distribution of this money assured? 

There are monitoring and verification systems, both at 

European level and in each member state. But you can’t 

over bureaucratise. It would be a waste. We demand trans-

parency. In the new funds there will be a public site on whi-

ch every member state will place everything in a way that 

is accessible to everyone. The projects that have been ap-

proved and the amounts that have been awarded.

Is money being squandered within the EU, in particular 

with MEPs?

There is a very erroneous and, therefore, unjust percep-

tion about the working costs of the EU and its institutions. 

In actual fact only 6% of the EU’s entire budget goes towar-

ds administrative costs, with the remaining 94% going to 

investments. As to MEPs, I cannot generalise that money 

is being squandered. Quite the opposite. I admit that not 

all MEPs work the same hours. There are many who seek 

measures to appear in the media, i.e. courting controversy. 

Just to be seen.

É o parecer e não fazer?

Às vezes há tendência do «apareço na televisão, logo 

existo»! O populismo é sempre algo fácil. É à custa do po-

pulismo que muita gente existe politicamente. 

Como colmatar isso?

Não se pode ceder ao populismo. É evidente que, na ca-

beça de algumas pessoas, um deputado ao PE devia pagar 

para estar lá e, ao viajar, devia ir no porão do avião. Nem 

sempre se consegue mostrar o trabalho que se faz. Há 

quem trabalhe só para a fotografia, para o discurso fácil e 

populista. E, depois, há aqueles que, efetivamente, exercem 

a sua missão e esses – volto a dizer – são a grande maioria. 

Como é que avalia a situação da Grécia?

A Grécia vejo-a com muita preocupação. O atual Gover-

no grego prometeu aquilo que sabia que não podia cumprir. 

Agora quer que os outros contribuintes europeus paguem 

as promessas deles. Não nos podemos esquecer que o Go-

verno grego é uma amálgama de extremistas de direita e 

de esquerda. Em Portugal, foi importantíssima a estabili-

dade política. Se tivéssemos tido o mesmo caminho que 

a Grécia, estávamos na mesma situação. Era importante 

que a Grécia se mantivesse no euro. Mas, a longo prazo, a 

minha maior preocupação é a Rússia. Tem uma posição 

arrogante, invadiu e agride 

a Ucrânia, tem tentações de 

expandir o seu território e 

esse pode ser um problema 

grave e que põe em causa a 

paz neste continente. 

O que me pode dizer sobre 

a situação da Grécia agora que o «Não» venceu?

Estou convencido de que o Tsipras, líder do governo do 

Syriza, está a procurar sair do euro e mesmo da UE. Os gre-

gos querem continuar no euro, mas Tsipras está a conduzir 

a Grécia, intencionalmente, para um beco sem saída. Acha 

normal o Syriza estar todos estes meses sem apresentar os 

seus compromissos? Ou recusar 35 mil milhões de euros 

que a Comissão oferecia para investimentos? Não! Não é 

normal, sobretudo quando esta estratégia prejudica o povo 

grego. Há seis meses estava em crescimento, hoje está em 

recessão. O Syriza está a procurar executar o seu programa 

ideológico, radical, procurando tirar partido do sofrimen-

to do povo grego. Um povo desesperado acreditou que o 

«Não» no referendo lhes possibilitava negociar melhor. 

Imagine agora que os outros 18 países decidem referendar 

se devem apoiar a Grécia. Seria fácil convencer as pessoas 

a dizerem não… Há um risco enorme de desintegração da 

UE em virtude dos nacionalismos e extremismos. 

Como vê a futura situação do Podemos em Espanha?

Acho que o Podemos está a descer nas sondagens. Mas 

Do you mean being seen but doing nothing?

Sometimes there is a move towards «I’m seen on TV, so 

I exist»! Populism is always something easy. Many people 

exist politically at the expense of populism.

How do you overcome this?

You can’t give into populism. Obviously, in some people’s 

heads, an MEP should pay to be there and, when travelling, 

should go in the cargo hold. You can’t always show the 

work that is done. There are some that only work for pho-

to-ops, for easy and populist discourse. And, then, there 

are those that really do carry out their mission and these 

– let me say this again – are the vast majority.

What is your assessment of the situation in Greece?

I am very worried about Greece. The current Greek go-

vernment promised something that it knew it couldn’t de-

liver. Now it wants the other European taxpayers to pay for 

its promises. We cannot forget that the Greek government 

is an amalgam of extremists from the right and the left. In 

Portugal, political stability has proved highly important. It 

would be important for Greece to keep the euro. But, in the 

long term, my greatest concern is Russia. It has an arro-

gant stance, invaded and is harming Ukraine, is tempted to 

expand its territory and this may prove a serious problem, 

putting peace on this conti-

nent at stake.

What you can tell me 

about the Greek situation 

after the no-vote?

I am convinced that Tsi-

pras, leader of the Syriza go-

vernment, is planning to exit the euro and even the EU. The 

Greeks want to keep the euro, but Tsipras is intentionally 

steering Greece into a dead end. Do you think it’s normal 

for Syriza, in all these months, to have yet to present its po-

litical commitments? Or to refuse 35 billion euros that the 

commission offered for investments? No! It is not normal, 

especially when this strategy harms the Greek people. Six 

months ago it was on the up; now it’s in recession. Syriza 

is striving to carry out its radical ideological programme, 

while trying to make the most of the suffering of the Greek 

people. A desperate people believed that the no-vote in the 

referendum would enable them to better negotiate. Now 

imagine if the other 18 countries decided to hold a referen-

dum about whether they should support Greece. It would 

be easy to convince the people to vote no… There is a huge 

risk that the EU could fall apart because of nationalism 

and extremism.  

How do you see the future situation of Podemos in Spain?

I think that Podemos is falling in popularity. But we are 

in a situation in which the EU might become ungovernable. 

«Estamos numa situação em que a 
UE pode ficar ingovernável» \\ «We 

are in a situation in which the EU 
might become ungovernable»
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estamos numa situação em que a UE pode ficar ingover-

nável. Em alguns estados-membros temos a extrema-

-esquerda, noutros a extrema-direita. Por estranho que 

pareça, uns e outros – apesar de serem de polos políticos 

opostos – tomam sempre as mesmas posições e votam da 

mesma maneira. Ambos têm a mesma posição de serem 

contra a UE. Neste mundo global, só podemos triunfar se 

estivermos unidos. A UE é o melhor sítio do mundo para 

viver. As pessoas, às vezes, vão no ‘canto da sereia’ e acre-

ditam que é possível dar aquilo que não se tem.  

Como eurodeputado tem poder de decisão. O que mais 

lhe falta? 

Os eurodeputados e o PE têm um poder e um papel de 

grande importância na EU. Embora sendo 751 deputados, 

de diferentes sensibilidades políticas em cada um dos es-

tados-membros, o PE tem conseguido consensos e vitó-

rias muito importantes para a UE e para os seus cidadãos. 

Adorei o trabalho que fiz enquanto estive a presidente de 

Câmara. Adoro o que estou a fazer como deputado ao PE. É 

exigente. Mas sinto-me útil ao país e à UE. Mas sei que este 

belo projeto de paz, progresso e reconciliação só vai pros-

seguir se existir mais Europa, mais solidariedade acompa-

nhada de mais responsabilidade. 

In some member states we have the far-left, in other the 

far-right. As strange as it may seem both sides – despite 

being on opposite poles, politically – always take the same 

stance and vote in the same way. Both have the same po-

sition of being against the EU. In this global world, we can 

only triumph if we remain united. The EU is the best place 

in the world to live. People sometimes listen to the siren 

calls and believe that you can give something that you do 

not possess.

As an MEP you have the power to decide. What do you 

lack the most?

MEPs and the EP have a power and a role of major im-

portance in the EU. Although there are 751 MEPs, of varying 

political leanings in every one of the Member States, the 

EP had achieved very important consensus and victories 

for the EU and for its citizens. I loved the work I did when 

I was mayor. I love what I am doing as an MEP. It’s deman-

ding. But I feel of use to the country and to the EU. But I 

know that this wonderful project of peace, progress and 

reconciliation will only continue if there is more Europe, 

more solidarity, joined by more responsibility.  



MIGUEL  
POIARES MADURO

TEXTO TEXT  CAROLINA XAVIER E SOUSA (COM COLABORAÇÃO DE JOÃO AFONSO RIBEIRO) \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY  MANUEL TEIXEIRA

«Os fundos não são um bolo que se corta às 
fatias» \\ «The funds aren’t a cake that can 

be cut into slices»

PERSONALIDADE \\ PERSONALITY

Chega ao governo em 2013 para substituir um Miguel  

Relvas desgastado e envolto em polémica. Académico con-

sagrado, com carreira construída em algumas das melho-

res faculdades de renome mundial, Miguel Poiares Maduro 

aceita o convite de Pedro Passos Coelho e abandona as ca-

deiras dos auditórios do Instituto Universitário Europeu, em 

Florença, para assumir o cargo de ministro Adjunto e do  

Desenvolvimento Regional no governo da atual maioria.  

Europeísta convicto, mas com uma carreira política em 

standby desde os tempos da JSD, o agora ministro fala so-

bre o panorama no ‘Velho Continente’, sobre o estado polí-

tico da nação, com natural enfoque para o Portugal 2020, o 

programa de fundos europeus que vem substituir o QREN. 

Descontraído mas sempre incisivo, o ministro explica os ob-

jetivos para a execução dos mais de 25 mil milhões de euros 

em trânsito desde Bruxelas, mas deixa desde já claro que vai 

passar a haver «menos verbas para o betão».

He entered government in 2013 to replace a spent Miguel 

Relvas, marred by controversy. An established academic, 

with a career honed in some of the best faculties of world 

renown, Miguel Poiares Maduro accepted Pedro Passos 

Coelho’s invitation and left his position at the European 

University Institute, in Florence, to take the post of  

Minister for Regional Development in the current majori-

ty government. A staunch pro-European, but with his po-

litical career on standby since his time within the Social 

Democratic Youth (JSD), the now minister talks about the 

situation in the ‘Old Continent’, about the political state of 

the nation, focusing naturally on Portugal 2020, the pro-

gramme of EU funds that replaces QREN. Relaxed yet al-

ways incisive, the minister explains the goals behind how 

the more than 25 billion euros coming from Brussels will 

be used, but makes it clear from the outset that there will 

be «less money for concrete».
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Começava por lhe perguntar como analisa a evolução do 

país em termos políticos, económicos e sociais. 

Quando este governo entrou em funções, o país passava 

aquela que era a crise mais grave da sua história democrá-

tica e, nessa altura, o emprego, a atividade económica e o 

investimento estavam em queda. Hoje em dia, todos esses 

indicadores estão a subir e isso oferece muito otimismo ao 

país para o futuro. Sabemos que esta é uma crise profunda 

e, portanto, é uma crise da qual não se sai sem danos, sem 

sofrimento, mas o importante é que o país está de novo a 

recuperar a esperança, o otimismo e está a fazê-lo com 

uma base de sustentabilidade que não tinha no passado. 

No seu entender, qual é neste momento a imagem que 

Portugal tem na Europa?

É uma imagem de grande credibilidade. E uma imagem 

de um país que gera cada vez mais confiança. Portugal e, 

sobretudo, os portugueses, com os sacrifícios que fizeram, 

cumpriram com as suas obrigações europeias, fizeram a 

sua parte ao nível do processo de ajustamento e, com isso, 

iniciaram um processo de recuperação. Mas também ge-

raram uma autoridade que permite estar em condições de 

dizer à UE que também tem 

de fazer mais no sentido 

de acelerar a recuperação 

económica em países como  

o nosso. 

A Europa também tem 

um papel fundamental so-

bretudo na disponibilização 

de fundos comunitários 

(Portugal 2020). Neste âmbito, há mais de 26 mil milhões 

de euros para distribuir pelas empresas nos próximos 

anos. Qual a importância desta verba para a dinamização 

da economia nacional?    

Em primeiro lugar, os quase 26 mil milhões não são to-

dos para empresas. A verba maior é que, neste quadro, vai 

para empresas, ao contrário do que acontecia no passado. 

Nós temos um total de 26 mil milhões, dos quais 40% vão 

para o domínio da competitividade e internacionalização 

da nossa economia. A grande prioridade do Portugal 2020 

é realmente o reforço da competitividade da nossa econo-

mia e o apoio à conversão do nosso tecido económico, num 

tecido que assente nos bens e serviços transacionáveis, 

com maior inovação, qualificação empresarial, transferên-

cia de conhecimento do sistema científico para as empre-

sas, porque é isso que nos vai permitir ser competitivos. 

Temos de conseguir crescer economicamente mas com 

sustentabilidade. E é para esse objetivo que está destinada 

uma grande fatia dos fundos do Portugal 2020.

Na verdade, têm surgido várias vozes que têm criticado a 

repartição dos fundos, nomeadamente ao nível da saúde, e 

I’ll begin by requesting your analysis of the country’s 

evolution in political, economic and social terms.

When this government took office, the country was go-

ing through what was the most serious crisis in its demo-

cratic history and, at that time, employment, economic 

activity and investment were falling. Today, all these indi-

cators are rising and this brings a great deal of optimism to 

the country for the future. We know that this is a major cri-

sis and therefore a crisis from which you cannot walk away 

from without incurring some sort of damages, or suffering, 

but what’s important is that the country is once again re-

gaining hope, optimism, and is doing it with a foundation 

of sustainability that it didn’t possess in the past.

In your view, what image does Portugal have in Europe 

at this moment?

It is an image of great credibility. And an image of a 

country that inspires more and more confidence. Portugal 

and, above all else, the Portuguese, with the sacrifices they 

have made, have complied with their European obligations, 

they have done their part in terms of the process of adjust-

ing and, with this, have started a process of recovery. But 

they have also generated an 

authority that allows them 

to be in a position to say to 

the EU that it also has to do 

more to speed up the eco-

nomic recovery in countries 

like ours.

Europe also has a funda-

mental role above all else in 

the release of EU funds (Portugal 2020). Within this frame-

work, there are more than 26 billion euros to distribute to 

companies in the coming years. How important is this 

money in boosting the national economy?

First of all, the almost 26 billion isn’t just for compa-

nies. The larger allocation, within this framework, is going 

to companies, unlike what has happened in the past. We 

have a total of 26 billion, of which 40% is going to the field of 

the competitiveness and internationalisation of our econ-

omy. The major priority of ‘Portugal 2020’ actually involves 

shoring up the competitiveness of our economy and sup-

porting the conversion of our economic fabric into a fabric 

based on tradable goods and services, with much greater 

innovation, business qualification, transfer of knowledge 

from the scientific system to companies, because this is 

what is going to allow us to be competitive. We have to 

manage to grow economically but with sustainability. And 

it is for this aim that a large slice of ‘Portugal 2020’ funds 

are allocated. 

In actual fact, there has been criticism to how the 

funds are being shared out, primarily in terms of health 

 «A grande prioridade do Portugal 
2020 é realmente o reforço da 

competitividade da nossa economia» 
\\ «The major priority of ‘Portugal 

2020’ actually involves shoring up the 
competitiveness of our economy» das verbas destinadas a municípios. O que é que tem a di-

zer sobre a repartição dos fundos e sobre as críticas feitas 

ao governo neste aspeto?

Nós temos de fazer escolhas. Eu tenho dito várias vezes 

que os fundos não são um bolo que se corta às fatias e se 

dá a toda a gente para gastarem como quiserem. Os fundos 

têm que servir para certas orientações estratégicas que 

ajudem o país a enfrentar aqueles que são os seus desafios 

decisivos para o futuro. Ao nível dos municípios, de onde 

têm aparecido algumas críticas, não há necessariamente 

menos dinheiro, há é dinheiro para objetivos diferentes. Os 

municípios neste quadro vão ter financiamento onde an-

tes nunca tiveram financiamento. Por exemplo, a inclusão 

social, o combate ao abandono escolar, a área da cultura, 

são tudo áreas onde os municípios hoje vão ter verbas 

e que no passado muitas vezes não as tinham. Vão é ter 

muito menos verbas para o betão, para as construções, 

para os equipamentos, porque são áreas e domínios onde 

hoje Portugal está muito acima da média europeia. Temos 

de redefinir as prioridades dos fundos europeus e foi isso 

que aconteceu. 

Precisamente o que lhe queria perguntar: quais são as 

principais mudanças na atribuição e controlo também dos 

fundos comunitários?

and  the money being allocated to municipalities. What 

do you have to say about how the funds are shared out 

and about the criticism made against the government in 

this respect?

We have to make choices. I have often said that the funds 

aren’t a cake that can be cut up into slices and given out 

to everyone to spend as they see fit. The funds have to be 

used for given strategic guidelines that help the country to 

face up to what are its decisive challenges for the future. 

In terms of municipalities, from which some criticism has 

been voiced, there isn’t necessarily less money; there is 

money for different goals. Municipalities within this frame-

work will have financing where they never had financing 

before. For example, social inclusion, combating school 

drop-out rates, the area of culture, are all areas in which 

municipalities will now have money and which in the past 

they often went without. What they will have is much less 

money for concrete, for construction, for facilities, because 

these are areas and fields in which Portugal is now well 

above the European average. We have to redefine the pri-

orities of European funds and this is what has happened.   

That’s just what I wanted to ask you: what are the main 

changes to the allocation and also control of EU funds?
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Já não são as infraestruturas e equipamentos. É a com-

petitividade e internacionalização, é inclusão social, é em-

prego, é capital humano. Mas também fizemos um esforço 

muito grande ao nível da orientação para os resultados, ou 

seja, não vamos financiar projetos, vamos contratualizar 

resultados. Isto quer dizer que o financiamento concedido 

às empresas vai depender dos resultados que obtiverem. O 

mesmo se vai passar nos apoios à formação profissional. 

Não nos limitaremos, como no passado acontecia, a apoiar 

uma formação, escola ou curso profissional consoante o 

número de formandos a quem dá formação. O apoio for-

necido vai variar de acordo com a taxa de empregabilidade 

conseguida por essa escola, curso ou formação profissio-

nal. Tivemos também uma preocupação muito grande ao 

nível da simplificação: criámos um portal único, desmate-

rializámos os processos...

... havia muitas queixas ao nível de excesso de burocracia.

E nós fizemos um esforço muito grande, que nunca está 

concluído. Desde logo, uma das grandes novidades é a dis-

pensa de apresentação, por parte dos proponentes de pro-

jectos a financiamento, de documentação relativa a infor-

mação já detida pela administração pública. Portanto, dei-

xam de ter que fazer a via-sacra de ter que ir buscar vários 

documentos para depois ter que os entregar à autoridade 

de gestão dos fundos, sendo que agora é a autoridade de 

gestão que obtém essa informação junto dos outros ser-

viços públicos. Outra das novidades é a obrigatoriedade de 

mapeamento prévio dos equipamentos públicos, para evi-

tar o que acontecia no passado, em que por vezes tínha-

mos o mesmo investimento em equipamento público em 

três ou quatro municípios vizinhos.

Acredita que este montante será entregue na totalidade, 

os 26 mil milhões?

They are no longer for infrastructures and facilities. They 

are for competitiveness and internationalisation; they are 

for social inclusion, for employment, for human capital. 

But we have also taken great pains in terms of making 

things results-driven; or rather, we aren’t going to finance 

projects, we are going to contract results. This means that 

finance granted to companies will depend on the results 

they achieve. The same will happen with support for vo-

cational training. We aren’t just limiting ourselves to sup-

porting training, schools or vocational courses according 

to the number of trainees who receive training, as hap-

pened in the past. The support given will vary according to 

the rate of employability achieved by this school, course 

or vocational training. We have also been very concerned 

about simplifying things: we have created just one portal; 

we have digitalised procedures… 

…many complaints have been made about excess 

amounts of paperwork.

And we have made great efforts, which are ongoing. 

From the outset, one of the major innovations is dispens-

ing with the need for applicants for project financing to 

present documentation relative to information already 

held by the public authorities. They therefore no longer 

have to go through the pains of getting hold of an array of 

documents to then hand over to the fund management 

authority. Now the management authority is charged with 

obtaining this information from other public authorities. 

Also new is the required prior mapping of public facilities, 

to avoid what happened in the past, where at times the 

same investment was made in public facilities in three or 

four neighbouring municipalities.

Do you believe that the 26 billion will be received in full?

«O financiamento às empresas 
vai depender dos resultados 

que obtiverem» \\ «Financing 
companies is going to depend on the 

results they achieve»

Nós não temos dúvidas de que vamos executar plena-

mente os fundos, aliás é o que acontece com o QREN, onde 

somos o país da UE com a melhor taxa de execução dos 

fundos europeus. Agora, o que eu também tenho dito é que 

nós não podemos viver obcecados apenas com a execução 

o mais possível dos fundos. Temos de viver igualmente, ou 

ainda mais obcecados, com a boa execução dos fundos. 

E como imagina Portugal em 2020, ou seja, após a atri-

buição deste montante?

Desde logo, aquilo que eu mais gostaria de imaginar é um 

país que recebesse muito menos fundos europeus, porque 

isso significaria que nós tínhamos ultrapassado a média 

europeia em termos de rendimento e que o país estaria aci-

ma da média europeia, em termos de qualidade de vida e ri-

queza da sua economia. Esse era o melhor indicador de que 

os fundos tinham sido bem utilizados e que tinham servido 

para aquilo que pretendíamos, que é realmente promover 

um país que converge com a Europa e que oferece cada vez 

melhores condições de vida aos seus cidadãos, bem como 

mais emprego, mas com sustentabilidade.

Afirmou recentemente que o modelo económico de 

António Costa é igual ao de José Sócrates. Teme que, se o 

PS vencer as eleições, o trabalho do atual governo vá por 

água abaixo?

António Costa parece já ter deixado claro que pretende 

fazer uma aposta muito grande no aumento artificial do 

consumo para, com isso, gerar uma expectativa de cres-

cimento económico. Ora, um crescimento económico 

assente no consumo e não na competitividade da nossa 

economia é um crescimento não sustentável, que gera de-

sequilíbrios externos que se traduzem em endividamen-

to, mais impostos e, como aconteceu no passado, graves  

We have no doubts that we will implement the funds 

in their entirety; indeed this is what happed with QREN, 

where we are the EU nation with the best implementation 

rate of European funds. Now, I have also said that we can-

not become obsessed solely with implementing as many 

funds as possible. We have to be obsessed just as much, if 

not more so, with the good implementation of funds.  

And how do you imagine Portugal in 2020, that is to say, 

after the money has been allocated?

First and foremost, what I would most like to imagine is 

a country that receives much less EU funding, because this 

would mean that we had exceeded the European average in 

terms of income and that the country is above the European 

average in terms of quality of life and wealth of its economy. 

That would be the best indication that the funds had been 

well used and that they had done what we intended them 

to, which is to promote a country that is in line with Europe 

and which offers better and better living conditions for its 

citizens, in addition to more jobs, but with sustainability.

You recently said that the economic model of António 

Costa is the same as that of José Socrates. Do you fear, if 

the PS party were to win the election, that the work of the 

current government would have been all for nothing?

António Costa seems to already have made it clear that 

he intends to focus heavily on artificially increasing con-

sumption and using this to create an expectation of eco-

nomic growth. Now, an economic growth based on con-

sumption and not on the competitiveness of our economy 

is a growth that cannot be sustained, which creates exter-

nal imbalances that translate into debt, more taxes and, as 

has happened in the past, serious situations of financial 

imbalance with financial bailouts. Right now, we cannot 
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situações de desequilíbrio financeiro com resgates finan-

ceiros. Não podemos dar aos portugueses, no imediato, 

falsas expectativas de melhoria das condições de vida, 

baseadas num falso aumento dos rendimentos e dos con-

sumos que leva, depois, a graves desequilíbrios. Assistimos 

a isso quando, nas eleições de 2009,  José Sócrates aumen-

tou artificialmente os rendimentos, os salários, para logo a 

seguir ter de cortar os rendimentos, de cortar salários e ter 

de aumentar os impostos. 

Ia perguntar o que antevia para as próximas eleições, 

mas leio na sua resposta que está confiante que o PSD 

possa vencer.

Eu acredito que esta maioria verá recompensado nas 

eleições o trabalho que tem vindo a fazer. Essa decisão 

compete aos portugueses mas eu acredito que os por-

tugueses saberão bem perceber a escolha que está em 

causa: escolha entre um 

regresso a um caminho de 

crescimentos sem sus-

tentabilidade, artificial, e a 

continuação de um trajeto, 

que foi duro, mas que co-

locou o país na rota de um 

crescimento sustentável, 

que oferece condições de 

esperança, condições de 

otimismo com uma sustentabilidade que os portugueses 

nunca tiveram. 

Por fim, disse recentemente que um político tem que 

saber simplificar a realidade, sem a falsificar. Como ho-

mem que se estreou recentemente na política ativa, o que 

de mais valioso lhe tem ensinado esta experiência en-

quanto ministro?

Por um lado confirmou-me a dificuldade que eu sabia. 

A capacidade de resistir politicamente ao apelo da vitória 

imediata, de corresponder àquilo que pode ser mais po-

pular no curto prazo, para fazer aquilo que é necessário no 

longo prazo. Existe também uma dificuldade comunica-

cional porque os ritmos da comunicação são muito rápi-

dos. Nós em Portugal discutimos muitas vezes coisas mui-

to pouco importantes, pequena política. Discutimos mais 

a estratégia política do que as políticas públicas. Isso são 

duas grandes dificuldades. Aí não posso dizer que tenha 

aprendido algo mas confirmei algo que, como académico, 

já estudava. Se eu aprendi algo, é que tudo leva um pouco 

mais de tempo do que eu gostaria que levasse e que tinha a 

expectativa que pudesse levar. 

give the Portuguese false expectations as to improve-

ments to living conditions, based on a false increase in 

income and consumption, which then leads to major im-

balances. We went through this when, at the 2009 election, 

José Sócrates artificially raised incomes, salaries, only then 

to cut incomes, to cut salaries and to increase taxes.  

I was going to ask what your predictions were for the 

coming election, but I can see by your response that you 

are confident that the PSD party can win.

I believe that this majority will see the work it has been 

doing rewarded in the election. This decision falls to the 

Portuguese but I believe that the Portuguese will clearly 

understand the choice that is at stake here: the choice 

between returning to a path of growth that cannot be sus-

tained and is artificial, and continuing on a journey, which 

has been hard, but which has placed the country on a 

road to sustainable growth, 

which offers conditions of 

hope, conditions of opti-

mism, with a sustainability 

that the Portuguese have 

never had.

Finally, you recently said 

that a politician has to know 

how to simplify reality, 

without doctoring it. As someone who has only recently 

made his political debut, what is the most valuable lesson 

this experience as minister has taught you?

On the one hand it has helped confirm the difficulty I 

knew. The ability to politically resist the appeal of imme-

diate victory, opting for something that may prove more 

popular in the short term, and instead do what is neces-

sary in the long term. There is also trouble communicating, 

because the rhythms of communication are very fast. In 

Portugal we often discuss things of very little importance; 

politics of lesser consequence. We discuss political strat-

egy more that public policies. These are two major difficul-

ties. I can’t say that I’ve learned something as yet but I have 

confirmed something that, as an academic, I had already 

studied. If I have learned anything, it is that it all takes a lit-

tle longer than I would like it to take and than I expected it 

might take. 

«Acredito que esta maioria verá 
recompensado nas eleições o 

trabalho que tem vindo a fazer» \\ «I 
believe that this majority will see the 

work it has been doing rewarded in 
the election» 
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DO BOLHÃO
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Um palco ao serviço da cidade
A stage to serve the city 

A fachada passa despercebida a quem caminha pela Rua 

Formosa, em pleno coração portuense, mas é no interior 

que o edifício se revela e se impõe como um dos mais im-

pressionantes monumentos oitocentistas da cidade. Se o 

teatro convida a entrar, o edifício que o sustenta é o me-

lhor cartão-de-visita. António Capelo, diretor da Compa-

nhia Teatro do Bolhão, explica que a ideia passou por «pôr 

ao serviço da cidade um edifício de inegável valor patri-

monial». Entrar e subir a escadaria monumental é dar o 

mote para aquilo que o palácio tem de melhor. Depois, é 

deambular, sem pressas, e atentar nos detalhes. De salão 

em salão, o palácio abre-se, de forma despretensiosa, aos 

deliciosos pormenores que compõem o salão nobre, a sala 

de fumo ou a capela, cujas pinturas de teto são capazes de 

congelar o olhar por um longo minuto.

For anyone walking down the Rua Formosa, right in the 

heart of Oporto, its façade goes unnoticed, but inside, the 

building reveals its true and imposing self, as one of the 

city’s most impressive 19th century monuments. If the 

theatre is worth visiting, the building housing it couldn’t be 

a better calling card. António Capelo, director of the Bolhão 

Theatre Company, explains that the idea involved «placing 

a building of unrivalled heritage at the service of the city». 

Entering and climbing the monumental staircase sets the 

tone for the palace at its finest. Then, an unhurried stroll, 

taking in its details. Salon after salon, the palace opens 

up, unpretentiously, to the delicious detailing making up 

the great hall, the smoking room or the chapel, the ceiling 

paintings of which are capable of paralysing your gaze for 

a long minute.
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Quem visita o palácio, não imagina as dificuldades que 

foram ultrapassadas para se recuperar um edifício que se 

degradava, ali bem ao lado do eterno Mercado do Bolhão. 

O investimento, orçamentado em cerca de três milhões de 

euros, é resultado conjunto de várias comparticipações pú-

blicas. Mas não foi suficiente. O projeto, cujas obras inicia-

ram há 12 anos, necessitou de estratégias de «engenharia 

financeira», algumas pouco tradicionais. Uma delas surgiu 

de forma inesperada quando António Capelo percebeu que 

o companheiro de uma viagem de comboio poderia vir a 

Anyone visiting the palace would never imagine the 

trouble that was overcome to restore a building that was 

falling to pieces, there right next to the eternal Mercado 

do Bolhão market. The investment, valued at around three 

million Euros, is the collective result of various public con-

tributions. But it wasn’t enough. The project, the work on 

which began 12 years ago, has required strategies of «fi-

nancial engineering», some of which have been hardly 

traditional. One of them came unexpectedly when António 

Capelo realised that a fellow traveller on a train journey 

O edifício impõe-se como um dos 
mais impressionantes monumentos 
oitocentistas da cidade do Porto. \\ 

The building stands out as one of 
the most impressive 19th century 
monuments in the city of Oporto. 

ser uma valiosa ajuda. «Iniciámos conversa sem eu sa-

ber de quem se tratava, depois percebi que o meu simpá-

tico interlocutor (Vítor Poças, presidente da Associação 

das Indústrias de Madeira e Mobiliário) poderia ajudar-

-nos, já que precisávamos de 700 metros quadrados de  

madeira». Mas ainda eram 

necessários 35 mil euros 

para recuperar a escada-

ria monumental. A solução 

passou pelas redes sociais. 

«A campanha lançada no 

Facebook chamou-se de-

grau a degrau; como con-

trapartida os apoiantes 

ficariam com o seu nome 

colocado no degrau», explica Capelo. Foi um êxito e viria 

a ganhar, inclusive, prémios publicitários. 

O palácio remonta a 1844, altura em terá terminado a 

construção – a mando do Conde do Bolhão – de um es-

paço que se tornaria um dos centros mais dinâmicos da 

vida social portuense. Passaria, depois, para Emílio Biel, 

might prove to be of valuable assistance. «We started 

chatting without me knowing who he was; then I realised 

that my friendly conversation partner (Vítor Poças, presi-

dent of the Wood and Furniture Industries Association) 

might be able to help us, as we were in need of 700 square 

metres of wood». But we 

still needed €35,000 to re-

store the monumental stair-

case. The solution was found 

through social networks. 

«The campaign launched 

on Facebook was called 

step by step; in exchange 

supporters would see their 

name placed on a step», 

Capelo explains. It proved a success and even won adver-

tising awards.

The palace dates back to 1844, at which point construc-

tion was completed – commissioned by the Count of  

Bolhão – on a venue that would become one of the most 

dynamic centres of Oporto’s social life. It then passed on to 
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cuja ascendência alemã lhe traria problemas no decorrer 

da 1.ª Grande Guerra, o que terá levado à pilhagem do edi-

fício. Mais tarde, albergaria uma litografia que funcionaria 

até cerca de 1990. Abandonado e degradado, seria adqui-

rido pela Câmara Municipal do Porto e cedido à Academia 

Contemporânea do Teatro / Escola do Bolhão por 50 anos. 

António Capelo espera que este espaço seja um exemplo 

para outras iniciativas. «O que desejo é que este projeto 

possa servir de exemplo ao muito que, por este país, se faz 

em prol da arte e da cidadania», conclui. 

Emílio Biel, whose German background brought him prob-

lems during the 1st World War, leading to the building being 

plundered. Later on, it would house a print workshop, which 

would operate until 1990. Abandoned and run down, it was 

bought by Oporto City Council and assigned to the Bolhão 

Contemporary Theatre Academy / School for 50 years. 

António Capelo hopes that this venue will prove an exam-

ple for other initiatives. «My wish is for this project to serve 

as an example of the great deal that is done in this country 

on behalf of the arts and of citizens», he concludes. 
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OLGA RORIZ

TEXTO TEXT SÓNIA GOMES COSTA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY  1- DANILO PAVONE, 2- MARIANA VIEIRA DA SILVA, 3- RODRIGO DE SOUZA, 4- PATRICE ALMEIDA,  
5- ALÍPIO PADILHA, 6- RODRIGO DE SOUZA

«É na dança que me sinto bem, livre e 
mulher grande» \\ «Dance is where I feel 

good, free and a great woman»

Este ano comemora 40 anos trabalhosos e laureados de 

uma carreira de bailarina e coreógrafa, e também 20 anos 

de existência da sua Companhia. Mulher apaixonada, mo-

vida pelo instinto, Olga Roriz transpira tenacidade e cora-

gem: «Eu subo lá acima e atiro-me cá para baixo, mesmo 

com medo das alturas», recordou, quando demonstrava 

uma coreografia a uma bailarina. «É na dança que me 

sinto bem, livre e mulher grande», afirma, contando-nos 

que a dança lhe é intrínseca, vital e que começou de forma 

«muito orgânica e natural». Os seus pais notaram, desde 

cedo, a sua inclinação e facilitaram-lhe a dança. Aos qua-

tro anos mudou-se com a mãe de Viana do Castelo para 

Lisboa e aprendeu com a professora Margarida de Abreu, 

até aos sete anos. Aos oito, foi para o Teatro Nacional de 

São Carlos, onde dançou até aos 18. Joana D’Arc foi a pri-

meira ópera que fez e o seu primeiro contacto com o palco 

e com o público. Admite que as histórias operáticas in-

fluenciaram as suas coreografias, mas gosta de dar espaço 

ao público para imaginar.

This year she celebrates 40 laborious and award-winning 

years of a career as a dancer and choreographer, and also 

20 years of her company’s existence. A passionate wom-

an, instinctive in her actions, Olga Roriz radiates tenacity 

and courage: «I climb up there and jump down here, even 

though I’m afraid of heights», she recalled, while explain-

ing a choreography to a dancer. «Dance is where I feel good, 

free and a great woman», she says, telling us that dance is 

intrinsic to her, vital and that it began «very organically and 

naturally». Her parents noticed her predisposition from an 

early age, ensuring her contact with dance. Aged four she 

moved with her mother from Viana do Castelo to Lisbon 

and studied under her teacher Margarida de Abreu until 

the age of seven. At eight, she entered the São Carlos Thea-

tre, where she danced until she was 18. Joan of Arc was the 

first opera she performed in and her first contact with the 

stage and the public. She admits that opera storylines have 

influenced her choreographies, but she likes to leave room 

for the public’s imagination.
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Como foi a transição do clássico para o contemporâneo?

Já me tinha passado a fase da menina do tutu há muito… 

ainda no São Carlos, além das aulas com a minha mestra 

Ana Ivanova, tive aulas de contemporâneo aos sábados, 

porque na altura diziam que era bom para sentir os mús-

culos… depois no Conservatório tive aulas diárias e foi aí 

que comecei a sentir outros sítios diferentes no meu cor-

po, outras expressões… nessa altura abriu-se um mundo 

novo para mim. Em outubro de 1976, com 20 anos, entrei 

para a Gulbenkian. Já tinha feito algumas peças lá, como a  

Petruska, ainda como aluna do Conservatório. E foi mar-

cante a entrada do Jorge Salavisa para a Gulbenkian por-

que deu uma nova perspetiva do ballet contemporâneo.

A Gulbenkian marcou o início da sua carreira profissional 

como bailarina. Quando sentiu que queria ser coreógrafa? 

Com cinco anos, em conversa com a minha mãe, que me 

explicava que quem fazia a dança eram os coreógrafos, eu 

disse: «Eu quero ser isso!». Na verdade, eu sempre tive o 

lado criativo muito vincado na dança… eu apresentava ce-

nas com o vestido certo, a música certa e a cadeira certa, 

como num autêntico espetáculo de palco. 

Os ateliers coreográficos, que aconteciam em julho na 

Gulbenkian e eram opcionais para os bailarinos, foram 

uma oportunidade para começar a fazer o trabalho de co-

reografia. Na segunda peça que fiz, fui logo convidada pelo 

How was the transition from classic to contemporary?

I had long passed the phase of girl in a tutu… even at 

the São Carlos, besides the classes with Ana Ivanova, the 

Russian dancer who was my teacher, I had contemporary 

dance classes on Saturdays, because at the time they said 

it was good to feel your muscles… afterwards in the Con-

servatory I had daily lessons and it was then that I started 

to feel other, different places in my body, other expres-

sions…at that time a new world was opened for me. In  

October, 1976, at 20, I entered the Gulbenkian. I had already 

done some shows there, such as Petrushka, while still 

a student at the Conservatory. And the time when Jorge  

Salavisa joined the Gulbenkian and his perspective of con-

temporary ballet was also a defining moment…

The Gulbenkian marked the start of your professional 

career as a dancer. When did you know that you wanted to 

be a choreographer?

At the age of five, when I was chatting with my mother, 

who explained to me that the people who created the 

dance were choreographers, I said: «That’s what I want to 

be!» Actually, I have always had a highly developed creative 

side to dance… I would present scenes, in the right dress, the 

right music and the right chair, as if a proper show on stage.

The choreography workshops, that were held in July at 

the Gulbenkian and which were optional for dancers, were 

diretor para fazer uma para a companhia. E a partir daí, tor-

nou-se um caso sério para mim… tinha chegado a primeira 

bailarina, mas ainda era uma miúda e de repente já estava 

a coreografar bailarinos que eu admirava muito e que me 

ensinaram muito como espetadora. 

O que levou da sua experiência de 18 anos na Gulbenkian?

O percurso na Gulbenkian foi muito bom mas nada me 

chegou de bandeja. Tinha muita disciplina, e trazia-a do 

que aprendi com a Ana Ivanova. A minha estadia lá foi 

muito importante e o Jorge Salavisa inspirou-me a fazer 

dança só pela dança… só movimento. Na altura não perce-

bi porque gostava de peças que tinham uma história para 

contar. Mas mais tarde vim a perceber que essas peças, 

que ele exigia que eu fizesse, me deram as bases para de-

pois fazer as minhas histórias… foi uma grande escola! 

Quando comecei a fazer os meus solos em 1988, passei 

a descobrir outras coisas: as improvisações, menos mime-

tismo, a trabalhar com outro tipo de pessoas e isto ficou-

-me. E foi em 1993 que recebi um convite para ser direto-

ra da Companhia de Dança de Lisboa, uma oportunidade 

perfeita para começar esse método de trabalho com um 

novo grupo, mais pequeno, de bailarinos que me escolhes-

sem como sua coreógrafa. Porque mais importante para 

mim do que ir a audições escolher os bailarinos, era que os 

bailarinos me escolhessem a mim para fazer carreira. Mas 

an opportunity to start to do the choreography work. In the 

second piece I did, I was immediately invited by the direc-

tor to do one for the company. And from then on, it became 

something serious for me… I had made it to prima balle-

rina, but I was still a young girl and suddenly I was choreo-

graphing dancers I greatly admired and who had taught 

me so much as a spectator. 

What did you take from your 18-year experience at  

the Gulbenkian?

My time at the Gulbenkian was really good but nothing 

was served to me on a platter. I had a lot of discipline, and 

I brought it from what I had learned with Ana Ivanova. My 

stay there was very important and Jorge Salavisa inspired 

me to do dancing for dancing’s sake… just movement. At 

the time I didn’t understand why I liked pieces that had a 

story to tell. But later I came to understand that these piec-

es, that he required me to do, gave me the basics to then 

make my stories… it was a great school!

When I started doing my solos in 1988, I began to discov-

er other things: improvisations, less mimicry, working with 

other kinds of people and this stayed with me. And it was 

in 1993 that I received an invitation to be the director of the 

Lisbon Dance Company, a perfect opportunity to start this 

work method with a new, smaller group of dancers that 

had chosen me as their choreographer. Because, the fact 

«Inspiram-me as coisas que 
passam pela minha cabeça e pelo 
meu corpo» \\ «The things that 

pass through my head and my 
body are what inspire me» 
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eu não me dei bem com o administrador e, um ano e meio 

depois, acabei por me demitir.

E foi assim que criou a sua própria companhia?

Com o grupo de bailarinos que eu tinha a trabalhar co-

migo, era quase óbvio que eu podia continuar com a minha 

própria companhia. Foi uma sequência natural. E em feve-

reiro de 1995 fundei a Companhia Olga Roriz, com estreia 

no Grande Auditório do Centro Cultural de Belém, onde 

apresentámos a Introdução ao Princípio das Coisas II e Fi-

nis Terra II.  Em 1996, criei Propriedade Privada, peça este 

ano reposta no CCB.

Depois de 14 anos sem espaço fixo, como é estar num 

palácio?

Foi difícil andar de mochila às costas. Estivemos no CCB 

onde apresentámos uma série de peças, éramos quase re-

sidentes, depois conseguimos um espaço na Rua da Prata 

por três anos. E, há um ano, a Câmara Municipal de Lisboa 

cedeu-nos este espaço no Palácio Pancas Palha, em Santa 

Apolónia. Embora temporário, porque o espaço está à venda, 

é muito bom estar aqui porque permitiu a concretização da 

escola, com um curso de formação para bailarinos profis-

sionais. É muito importante partilhar e ainda bem que, em 

vida, posso estar a passar o meu legado. Pela primeira vez, 

vão sair sete finalistas e vamos apresentar no CCB o traba-

lho final destas bailarinas. Estar neste local possibilita tam-

bém o intercâmbio de bailarinos residentes. A Companhia 

é um polo cultural para as pessoas da área da dança e não 

só. Também vêm fotógrafos, músicos, atores, entre outros 

artistas. Neste momento está tudo em ebulição e a crescer. 

that dancers would choose me to make their career was 

more important than going to auditions to choose dancers. 

But I didn’t get along with the administrator and, a year 

and a half later, I ended up quitting.

And was this how you create your own company?

With a group of dancers that I had working with me, it 

was almost obvious that I could continue with my own 

company. It was a natural progression. And in Febru-

ary, 1995 I founded the Olga Roriz Company, debuting in 

the Great Auditorium of the Belém Cultural Centre (CCB), 

where we put on Introdução ao Princípio das Coisas II and 

Finis Terra II. In 1996, I created Propriedade Privada, a piece 

which returned to the CCB this year. 

After 14 years with no fixed home, what’s it like being 

in a palace?

It was difficult to be lugging bags all over. We were at the 

CCB, where we were putting on a series of pieces; we were 

almost residents. Then, we found a space on the Rua da 

Prata, for three years. And, a year ago, Lisbon City Council 

assigned this space to us, in the Palácio Pancas Palha, in 

Santa Apolónia. Although temporary, because the venue 

is up for sale, it is very good to be here because it has al-

lowed the realisation of the school, with a training course 

for professional dancers. It is very important to share and 

it’s just as well that, in life, I am able to pass on my legacy. 

For the first time, seven finalists are about to graduate and 

we are going to present the final work of these dancers at 

the CCB. Being at this venue also allows the exchange of 

resident dancers. The company is a cultural hub for people 

from the area of dancing and more besides. Photographers, 

musicians, actors, among other artists come here. At the 

moment it is all of a buzz and growing. 

Como é o seu processo criativo?

É um processo interior. O meu ser, a minha maneira 

de sentir, de estar no mundo, de me apaixonar, de sofrer. 

Inspiram-me as coisas que passam pela minha cabeça e 

pelo meu corpo.  Costumo ter ideias para cada uma das 

criações, umas muito concretas, sobre o tema, e o que vou 

pesquisar. Por exemplo, em Propriedade Privada, a nível 

cenográfico é tudo muito real, o ambiente sonoro também 

é muito importante. E o trabalho de criação também é mui-

to de observar a vida, tem muito de contemplativo. Há ou-

tras criações, como a da peça Terra, que são mais abstratas. 

Aqui o corpo está em contacto com a terra, com a energia 

primordial, e também tem a ver com o início da dança, que 

começou com os homens a imitarem a natureza. 

Explain your creative process.

It is an inner process. My being, my way of feeling, of be-

ing in the world, of falling in love, of suffering. The things that 

pass through my head and my body are what inspire me. I 

usually have ideas for each of the creations, some very 

concrete, on the theme, and what I am going to research. 

For example, in Propriedade Privade, in terms of choreog-

raphy it is all very real, the sound environment is also very 

important. And the creation work is also very much about 

observing life; it has much to do with contemplation. There 

are other creations, such as the piece Terra, which are more 

abstract. Here the body is in contact with the earth, with 

primordial energy, and also it has to do with the start of 

dancing, which began with men imitating nature.
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REINHART

Colecionar para partilhar 
Collecting to share
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Patrono das artes e um dos mais empenhados coleciona-

dores do seu tempo, Oskar Reinhart dedicou grande parte 

dos seus dias àquele que foi, desde sempre, o seu maior 

compromisso: promover a arte da pintura. Mais do que co-

lecionar obras de arte, Reinhart colocou frequentemente 

a sua inestimável coleção ao serviço da comunidade, ora 

exibindo-a na sua residência privada, ora presenteando a 

sua cidade natal, Winterthur, com diversas obras. 

Exposta atualmente em dois espaços distintos – o Mu-

seu Oskar Reinhart e a Oskar Reinhart Collection ‘Am 

Römerholz’, ambos em Winterthur –, a incrível coleção de 

Reinhart reflete a predileção do colecionador pelo Impres-

sionismo, contando com um vasto leque de trabalhos de 

talentosos como Pierre-Auguste Renoir, Édouard Manet e 

Paul Cézanne. 

Patron of the arts and one of the most committed collec-

tors of his time, Oskar Reinhart dedicated much of his life to 

what had always been his greatest undertaking: promoting 

the art of painting. More than a collection of works of art, 

Reinhart often placed his priceless collection at the service 

of the community, one moment exhibiting it at his private 

residence, the next donating several works to his birthplace 

of Winterthur.

Currently on display in two different venues – the Museum 

Oskar Reinhart and the Oskar Reinhart Collection ‘Am 

Römerholz’, both in Winterthur –, Reinhart’s incredible col-

lection reflects the collector’s predilection for Impression-

ist pieces, richly represented in works by talents such as 

Pierre-Auguste Renoir, Édouard Manet and Paul Cézanne.



Foi do pai, também ele colecionador, que herdou o gosto 

por colecionar e a sensibilidade para apreciar arte, mas ra-

pidamente Oskar Reinhart se tornou numa referência por 

mérito próprio no universo do colecionismo. Tendo reunido 

ao longo da sua vida obras de arte de valor incalculável, 

Reinhart criou uma coleção recheada de criações de al-

guns dos mais reconhecidos artistas de todos os tempos.

Nascido em Winterthur, Suíça, em 1885, no seio de uma 

família abastada, proprie-

tária da Gebrüder Volkart 

(empresa dedicada ao co-

mércio entre a Europa e a 

Índia), desde cedo Reinhart 

deu asas à paixão pela pin-

tura. No entanto, e apesar 

de ter iniciado a sua coleção 

aos 18 anos, adquirindo o 

que o seu pai lhe permitia, seria apenas aos 39 anos que 

passaria a dedicar-se em exclusivo a colecionar as suas 

preciosas obras de arte, abandonando em definitivo o ne-

gócio da família. 

Foi nesse mesmo ano, 1924, que o colecionador suíço 

adquiriu a villa ‘Am Römerholz’ que, além de sua residência 

privada, se tornou num excelente local para expor a sua 

coleção. Sempre empenhado em colocar os seus tesouros 

Oskar Reinhart inherited his passion for collecting from 

his father, also a collector, along with a feel for appreciat-

ing art, but it didn’t take long for him to become famous 

in his own right within the world of collecting. Having col-

lected throughout his life works of art of incalculable value,  

Reinhart built up a collection packed with creations from 

some of the best recognised artists of all time.

Born in Winterthur, Switzerland, in 1885, into a wealthy 

family, which owned Ge-

brüder Volkart (a merchant 

company trading between 

Europe and India), Oskar 

gave vent to his passion for 

painting from an early age. 

Nevertheless, and despite 

having begun his collec-

tion at the age of 18, buying 

what his father allowed him, it would only be at the age 

of 39 that he would dedicate himself entirely to collecting 

his precious works of art, becoming a silent partner in the 

family business.   

It was in that same year, 1924, that the Swiss collector 

purchased his ‘Am Römerholz’ villa, which, in addition to 

his private residence, became an excellent venue in which 

to exhibit his collection. Always committed to placing his 

Reinhart privilegiou as qualidades 
pictóricas como principal critério 
para avaliar uma obra de arte. \\ 

Reinhart favoured pictorial qualities 
as the main criterion in assessing a 

work of art.
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ao serviço da comunidade, estabeleceu, em 1940, a Fun-

dação Reinhart e ofereceu diversos quadros à cidade de 

Winterthur. Desde 1951, parte da sua coleção passou a es-

tar exposta no Museu Oskar Reinhart e, após a sua morte, 

em 1965, as restantes peças do seu espólio foram legadas 

em testamento, juntamente com a villa ‘Am Römerholz’, 

à Confederação Suíça, que abriu a antiga residência de 

Reinhart ao público em 1970. Uma verdadeira celebra-

ção da arte da pintura, a Oskar Reinhart Collection ‘Am  

Römerholz’ oferece aos visitantes uma fascinante viagem 

pela história da arte europeia, convidando a um percurso 

criativo que atravessa os tempos, do século XIV até ao sé-

culo XX, e desvenda o trabalho de uma vida, ao qual Oskar 

Reinhart se dedicou com incomensurável paixão.

treasures at the service of the community, in 1940 he es-

tablished the Reinhart Foundation and donated several 

paintings to the city of Winterthur. Part of his collection has 

been displayed at the Museum Oskar Reinhart since 1951 

and, following his death in 1965, the remaining pieces in his 

estate, together with the ‘Am Römerholz’ villa, were left to 

the Swiss Confederation, which opened the former Rein-

hart residence to the public in 1970. A veritable celebration 

of the art of painting, the Oskar Reinhart Collection ‘Am 

Römerholz’ offers visitors a fascinating journey through 

the history of European art, taking you on a creative tour 

through time, from the 14th century to the 20th century, re-

vealing the work of a lifetime, to which Oskar Reinhart 

dedicated himself with immeasurable passion.           

Reinhart ambicionava adquirir 
apenas as melhores obras de arte 

disponíveis, ainda que isso implicasse 
esperar décadas para adicionar o 
trabalho certo ao seu espólio. \\ 

Reinhart sought to acquire only the 
best works of art available, even if 
this meant waiting decades to add 

the right work to his collection .

Encarando o Impressionismo como o maior feito artísti-

co de sempre, por ter criado um vocabulário visual inteira-

mente novo, Reinhart privilegiou as qualidades pictóricas 

como principal critério para avaliar uma obra de arte. Aliás, 

mais do que se focar em épocas, orientou as suas esco-

lhas para artistas que haviam alcançado uma linguagem 

pictórica original, graças a uma inovadora utilização da cor 

e da luz. O resultado desta seleção criteriosa foi uma co-

leção riquíssima, com quadros de grandes artistas como 

Pierre-Auguste Renoir, Édouard Manet, Paul Cézanne (Im-

pressionismo), Gustave Courbet, Honoré Daumier, Camille 

Corot (impulsionadores do Impressionismo), Francisco de 

Goya, Lukas Cranach, o Velho, Hans Holbein, o Jovem, Ja-

copo Bassano, Nicolas Poussin, Jean-Siméon Chardin (Ve-

lhos Mestres) e Vincent Van Gogh (Pós-Impressionismo). 

Pablo Picasso também marca presença na coleção, com 

um dos seus primeiros trabalhos a assinalar o ponto má-

ximo em que esta se orientou em direção ao Modernismo. 

Extremamente eclético, Oskar Reinhart ambicionava ad-

quirir apenas as melhores obras de arte disponíveis, ainda 

que isso implicasse esperar décadas para adicionar o traba-

lho certo ao seu espólio. Este critério valeu-lhe, porém, uma 

coleção única, um tesouro de valor incalculável, que conta 

em imagens uma importante parte da história da pintura.

Viewing Impressionism as the greatest artistic feat of all 

time, for having created an entirely new visual vocabulary, 

Reinhart favoured pictorial qualities as the main criterion 

in assessing a work of art. Indeed, more than focusing on 

periods, he would choose artists, who had achieved an 

original pictorial language, thanks to an innovative use of 

colour and of light. The result of this careful selection was a 

very rich collection, with paintings by great artists, such as 

Pierre-Auguste Renoir, Édouard Manet, Paul Cézanne (Im-

pressionism), Gustave Courbet, Honoré Daumier, Camille 

Corot (driving forces behind Impressionism), Francisco de 

Goya, Lukas Cranach the Elder, Hans Holbein the Younger, 

Jacopo Bassano, Nicolas Poussin, Jean-Siméon Chardin 

(Old Masters) and Vincent Van Gogh (Post-Impressionism). 

Pablo Picasso also features in the collection, with one of his 

first works marking the peak of his Modernism period.

Extremely eclectic, Oskar Reinhart sought to acquire 

only the best works of art available, even if this meant 

waiting decades to add the right work to his collection. This 

criterion earned him a unique collection, however, a treas-

ure of incalculable value, which recounts in images an im-

portant part of the history of painting.
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ALEXANDRE 
FARTO

TEXTO TEXT ANDREIA FILIPA FERREIRA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY  1 - VERA MARMELO, 2 E 4 - J.P. MOREIRA, 3 - ALEXANDRE SILVA, 5 - VHILS STUDIO 

O homem que crava rostos nas paredes
The man that carves faces into walls

Esta história começa de forma ilegal. Alexandre Farto 

cresceu no Seixal, na margem sul do Tejo, rodeado por 

uma prática que o conquistou logo aos 10 anos: os graf-

fiti. O contraste entre a decadência dos murais políticos 

pintados nas décadas de 1970/80 e a sua sobreposição 

pela publicidade nos anos seguintes desencadeou-lhe 

o interesse pela expressão visual. Foi a pintura ilegal no 

espaço público que o encaminhou para o estudo das ar-

tes na escola e o apresentou aos conceitos artísticos con-

temporâneos e clássicos. Hoje, com 28 anos, Alexandre é 

reconhecido por todo o mundo através da assinatura Vhils 

e do carimbo visual dos rostos cravados nas paredes. Tra-

balhando as ruas de forma a recuperar a dimensão hu-

mana das cidades, Vhils vai tornando «visível aquilo que 

é invisível» e conquistando os olhares de um público cada 

vez mais amplo. Para a revista Forbes, faz parte da lista de 

personalidades de sucesso com menos de 30 anos. Para 

Portugal, ele é Cavaleiro da Ordem Militar de Sant’Iago da 

Espada, condecoração que aceitou em nome da «geração 

desprezada deste país», forçada a emigrar e a investir os 

seus talentos noutras partes do mundo. 

This story begins on an illegal note. Alexandre Farto grew 

up in Seixal, on the southern bank of the Tagus, surround-

ed by a practice that he immediately mastered at the age 

of ten: graffiti. The contrast between the decadence of 

political murals painted in the 1970s and 80s, before be-

ing overlapped again and again by advertising in the fol-

lowing years triggered his interest for visual expression. It 

was illegal painting in public spaces that led him towards 

studying art at school and brought him into contact with 

contemporary and classical artistic concepts. Today, at 

28, Alexandre is recognised around the world under his 

tag name Vhils and through his visual hallmark of faces 

carved into walls. Working the streets so as to regain the 

human dimension of cities, Vhils is making «what is in-

visible, visible» and conquering the respect of an ever 

growing public. According to Forbes magazine, he is on 

the list of successful personalities under the age of 30. For 

Portugal, he is a Knight of the Order of Saint James of the 

Sword, a commendation he accepted in the name of the 

«neglected generation of this country», forced to emigrate 

and to invest their talents in other parts of the world.
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Vhils começou o seu percurso munido 
de latas de spray. \\ Vhils started his 

journey armed with spray cans. 

Máscara, óculos de proteção, martelo pneumático e es-

tilhaços das paredes. Não existe nenhuma forma mais 

perfeita para lhe apresentar Vhils. ‘Fruto’ dos graffiti, uma 

arte incompreendida que «não deve ser compreendida por 

ser uma prática fechada em si mesma», Vhils começou o 

seu percurso munido de latas de spray. Quando deu por si 

já estava a participar na Visual Street Performance, uma 

iniciativa de street art em Lisboa, e a ver o seu portefólio a 

ser aceite na Central Saint Martins, em Londres. Em 2008, 

os rostos de duas mulheres no Cans Festival, organizado 

por Banksy nos túneis da estação de Waterloo, fizeram 

capa de jornais (que consa-

graram o seu trabalho como 

uma das dez melhores obras 

de street art do mundo). Te-

stando as potencialidades e 

limites dos materiais e val-

orizando os erros e os acasos, foi revelando o seu talento 

em várias plataformas. «Gosto muito de trabalhar com as 

paredes, de as cravar e esculpir; gosto das amálgamas de 

cartazes publicitários que recolho na rua, de cortar através 

das suas camadas e criar formas e composições; gosto 

das placas de metal, corroendo imagens com materiais 

abrasivos; gosto de madeiras velhas, que escavo com fer-

ramentas de precisão; gosto das experiências em cortiça 

e em esferovite. Dos explosivos ao cimento, da fotografia 

ao vídeo, a lista é demasiado grande», explica facilmente. 

Mas conseguir descrever aquilo que faz já é uma tarefa 

mais difícil. «Não consigo descrever. Faço o que faço como 

Mask, protective goggles, pneumatic drill and shrapnel 

from the walls. There is no better way to present Vhils to you. 

A ‘product’ of graffiti, a misunderstood art that «shouldn’t 

be understood as being a practice closed in on itself», Vhils 

started his journey armed with spray cans. Before he knew 

it he was taking part in the Visual Street Performance, a 

street art initiative in Lisbon, and seeing his portfolio ac-

cepted at Central Saint Martins College, in London. In 2008, 

the face of two women at the Cans Festival, organised by 

Banksy in the tunnels of Waterloo train stations, made 

the front page of newspapers (which praised his work as 

one of the ten best works of 

street art in the world). Test-

ing the potential and limits 

of materials and enhancing 

mistakes and accidents, he 

has been revealing his tal-

ent on many platforms. «I really like to work with walls, to 

carve and sculpt them; I like the amalgams of advertising 

posters I collect in the street, to cut through their layers 

and create shapes and compositions; I like metal plates, 

corroding images with abrasive materials; I like old timber, 

which I carve out with precision tools; I like to experiment 

with cork and styrofoam. From explosives to concrete, 

from photography to video, the list is too long», he readily 

explains. But managing to describe what he does is a more 

difficult task. «I’m unable to describe it. I do what I do as 

artistic work, with the intention of engaging with a com-

prehensive public, making art accessible to everyone and 
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trabalho artístico que pretende dialogar com um público 

abrangente, tornar a arte acessível a todos e no final ten-

tar colocar em evidência situações que considero serem 

pertinentes e dignas de discussão», esclarece. E que 

questões são transversais às obras de Vhils? Sobretudo 

a reflexão sobre a vida nas sociedades urbanas contem-

porâneas. «Tenho vindo a desenvolver um trabalho ba-

seado na leitura de contrastes que a vida nas cidades con-

temporâneas nos oferece, focando a importância do indi-

víduo face à complexidade do meio. As cidades refletem 

tanto o melhor como o pior da civilização. São ambientes 

complexos que não refletem preocupação na potenciali-

zação do indivíduo», afirma Vhils, fazendo referência ao 

crescimento desenfreado. 

Tentando embelezar o am-

biente, dando «rostos às 

paredes como ato simbólico 

de recuperação da dimen-

são humana», o artista ur-

bano tem levado a sua arte 

a vários pontos do mundo. 

Um dos projetos badalados foi a intervenção realizada 

no Morro da Providência, no Rio de Janeiro, em que Vhils 

cravou os rostos de cinco pessoas que seriam desaloja-

das a propósito dos eventos desportivos a ter lugar no país 

(o Mundial de Futebol em 2014 e os Jogos Olímpicos em 

2016). Depois de um longo trabalho de pesquisa, ouvindo 

as histórias dos moradores que seriam expropriados e fo-

tografando-os, Vhils tornou os seus rostos visíveis no que 

restava das suas habitações. Mais recentemente, a banda 

irlandesa U2 convidou-o a realizar o videoclip da música 

Raised by Wolves, integrado no projeto visual Films of In-

nocence. Dos antigos estaleiros da Lisnave, em Cacilhas, 

para o mundo, as escavações com recurso a explosivos de 

Vhils ilustraram uma letra que tanto lhe diz, numa relação 

com o contexto onde cresceu. 

in the end trying to highlight situations that I consider to 

be pertinent and worthy of discussion», he explains. And 

what issues can be found throughout Vhils’ works? Above 

all else, reflection on life in contemporary urban societies. 

«I have been developing a work based on reading contrasts 

that life in contemporary cities offers us, focusing on the 

importance of the individual given the complexity of the 

environment. Cities reflect both the best and worst of civi-

lisation. They are complex environments that do not reflect 

concern for the empowerment of the individual», Vhils 

tells us, by mentioning unbridled growth. Trying to embel-

lish the environment, giving «faces to walls as a symbolic 

act of recovering the human dimension», the urban artist 

has taken his art to various 

parts of the world. One of the 

high-profile projects was the 

work undertaken in Morro 

da Providência, in Rio de Ja-

neiro, in which Vhils carved 

the faces of five people, who 

had been made homeless 

because of the sporting events taking place in the country 

(the 2014 World Cup and the 2016 Olympic Games). After 

lengthy research, listening to stories from residents that 

were evicted and taking photographs of them, Vhils made 

these faces visible in what remained of their homes. More 

recently, Irish band U2 invited him to take part in the music 

video for the song Raised by Wolves, part of the visual pro-

ject Films of Innocence. From the old shipyard of Lisnave, 

in Cacilhas, to the world, the excavations using explosives 

made by Vhils illustrated lyrics that say so much to him, 

with relation to the context in which he grew up. 

Vhils dá rostos às paredes como um 
ato de recuperação da dimensão 

humana nas cidades. \\ Vhils gives 
faces to walls as an act of recovery of 

the human dimension in cities.  
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JOANA SANTOS 
BARBOSA

«Sempre soube que a Insidherland estaria 
destinada ao mercado externo» \\ «I always 

knew that Insidherland would be destined 
for the external market»

ECONOMY  BUSINESS

TEXTO TEXT JOÃO AFONSO RIBEIRO \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY INSIDHERLAND 2015

Não é de agora que o design português é reconhecido no 

mercado internacional. A Insidherland, de Joana Santos 

Barbosa, é um exemplo paradigmático de uma marca na-

cional que se impôs fora de portas. Criada em 2012, espe-

cializada na produção e comercialização de peças de mo-

biliário, iluminação e estofo para o mercado de luxo, a Insi-

dherland demorou apenas um ano a internacionalizar-se. 

Hoje, exporta 100% do que produz e conta com uma estru-

tura composta por mais de duas dezenas de funcionários. 

Joana Barbosa, arquiteta de formação, é a cara de uma mar-

ca jovem e responsável pelo rumo de uma empresa com 

um crescimento exponencial. Além do talento que lhe cor-

re nas veias, a empreendedora mostra ambição: pretende 

aumentar 40 a 50% o volume de vendas em relação a 2014. 

It’s nothing new for Portuguese design to be respected in 

the international market. Insidherland, belonging to Joana 

Santos Barbosa, is a prime example of a Portuguese brand 

to have made its mark abroad. Created in 2012, specialised 

in the production and sale of pieces of furniture, lighting 

and furnishings for the luxury market, Insidherland waited 

just one year before making the move abroad. Today it ex-

ports 100% of what it produces and now has a company 

structure employing more than twenty workers. Joana 

Barbosa, a trained architect, is the face of a young brand 

and responsible for the direction of a company with expo-

nential growth. In addition to the talent coursing through 

her veins, the businesswoman shows ambition: she in-

tends to increase sales by 40 to 50% compared to 2014. 

INSIDHERLAND



56 \\  Villas&Golfe

Em que contexto surge a Insidherland? 

Desde muito cedo desenvolvi ligações especiais com 

diversos contextos que, mais tarde, viriam a ser determi-

nantes para a criação da Insidherland. A conexão espiritual 

que sinto com a natureza, as imensas paisagens que tive 

o privilégio de absorver em viagens que fiz, a curiosidade 

inata que sempre tive pela riqueza de culturas indígenas, 

bem como a minha entrega pessoal a algumas artes per-

formativas como o piano e a dança, criaram o núcleo forte 

que envolveu a minha formação em arquitetura. Paralela-

mente, fui passando para o papel inúmeras ideias que ron-

davam as minhas vivências e que, de certa forma, conta-

vam pedaços da minha história. 

Que preceitos baseiam o design da marca?

A Insidherland não é apenas uma marca de design ex-

clusivo de autor destinada a nichos de mercados interna-

cionais de decoração de luxo. Apresentamos criações que 

se desenvolvem a partir de conceitos únicos e design ino-

vador com a capacidade, não só de dar a conhecer os meus 

sentimentos, mas de se conectarem emocionalmente com 

o público que as admira através das suas próprias expe-

riências de vida. 

O que transporta da Joana para as peças que compõem o 

portefólio da marca?

No fundo é uma extensão do que eu sou e cada peça 

transporta a minha essência. O aparador Homeland espe-

lha a minha infância e quatro outras peças são a represen-

tação da história de amor que une os meus pais. Não pode-

ria ser mais pessoal. É um processo muito idêntico à escrita. 

Como quem conta um conto acrescenta um ponto, também 

eu, quando crio uma peça, destaco apenas o que a memória 

enaltece, transformando-o sob a minha perspetiva. 

How did Insidherland come about?

From very early on I have developed special connections 

in a host of contexts, which, later on, proved decisive in the 

creation of Insidherland. The spiritual connection I feel with 

nature, the huge landscapes I have had the privilege to ab-

sorb in the travels I have made, the innate curiosity I have 

always had for the wealth of native cultures, in addition to 

my personal rendition to certain performing arts, such as 

piano and dance, have all created the powerful core that 

involved my studies in architecture. Parallel to this, I have 

been putting down many ideas around my experiences 

onto paper, which, in a way, told parts of my story.

What precepts underline the brand’s design?

Insidherland isn’t just an exclusive design brand aimed 

at luxury decoration niches in international markets. We 

present creations that are developed from unique concepts 

and innovative design able not only to introduce my feel-

ings, but also to connect emotionally with the public that 

admire them through their own experiences of life.

What is there of Joana in the pieces making up the 

brand’s portfolio?

Basically it is an extension of what I am and every piece 

carries my essence. The Homeland sideboard reflects my 

childhood and four other pieces represent the love story 

that unites my parents. It couldn’t be more personal. It is 

just the same process as writing. Just as someone telling 

a story adds a point, I too, when I create a piece, highlight 

only what the memory praises, transforming it according 

to my perspective.

A marca surge em 2012 e inicia o processo de interna-

cionalização em 2013. O que a levou a avançar tão rapida-

mente para o mercado externo?

Apesar de ter lançado a marca em Portugal em 2012 ape-

nas com uma peça, o aparador Homeland, sempre soube 

que a Insidherland estaria destinada ao mercado externo. 

Logo após o lançamento, recebi um convite para apresen-

tar a peça em Milão por ocasião da Milan Design Week e 

rapidamente recebi a aceitação da imprensa internacional, 

o que me fez acelerar o processo de internacionalização da 

marca. O cliente da marca é conhecedor do cenário atual 

do design mundial e exigente no que respeita à qualidade 

dos materiais e acabamentos. 

Exporta 100% do que pro-

duz. Portugal não é um mer-

cado atrativo para o design?

De facto, exportamos 

100% da produção. Tenho fé 

de conseguir também con-

quistar clientes portugue-

ses. Será para mim um orgulho ter o meu trabalho presen-

te no meu país.

Quais os países para onde mais exportam?

Atualmente, exportamos a totalidade da produção para 

12 mercados muito distintos, como a Inglaterra, a França, 

os Estados Unidos e vários países do Médio Oriente, com 

especial foco na Arábia Saudita.

O design com selo made in Portugal constitui uma 

mais-valia lá fora?

O design português diferencia-se pela alta qualidade de 

materiais e técnicas tradicionais, envolvidas na execução 

The brand came into being in 2012 and embarked on a 

process of internationalisation in 2013. What led you to 

turning so quickly to the external market?

In spite of having launched the brand in 2012 with just a 

single piece, the Homeland sideboard, I always knew that 

Insidherland would be destined for the external market. 

Immediately after the launch, I received an invitation to 

show the piece in Milan at the Milan Design Week, and I 

was quickly accepted by the international press, which 

led to me speeding up the internationalisation process of 

the brand. The brand’s client is aware of the current world 

design scene and discerning with respect to the quality of 

materials and finishes.

You export 100% of what 

you produce. Isn’t Portugal an 

attractive market for design?

Indeed, we do export 

100% of our production. I 

have faith that I can also 

manage to conquer Portu-

guese customers. I would be proud to have my work pre-

sent in my country.

Which countries do you export to most?

We currently export our entire production to 12 very 

different markets, including England, France, the United 

States, and various countries in the Middle East, with par-

ticular focus on Saudi Arabia.  

Does made in Portugal design get extra kudos abroad?

Portuguese design stands out for the high quality of ma-

terials and traditional techniques involved in the produc-

tion of pieces, with the tailor-made concept. All around the 

«Exportamos a totalidade da 
produção para 12 mercados muito 

distintos» \\ «We currently export 
our entire production to 12 very 

different markets»
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de peças, com o conceito de tailor-made. Um pouco por 

todo o mundo, a Insidherland tem sido destacada pelas 

melhores revistas de decoração como Elle Decor inglesa 

e francesa ou a Architectural Digest alemã e russa, sendo 

diversas vezes distinguida pelo conceito e design inova-

dor das peças, como também pelo facto de ser uma marca 

portuguesa em ascensão.

Que expetativas de faturação têm para 2015?

Prevemos para este ano um aumento do volume de 

vendas entre 40 a 50% superior a 2014.

Onde são produzidas as peças da marca? Com matérias-

-primas portuguesas ou importadas?

Todas as peças da marca são produzidas na zona do Por-

to, em oficinas de artesãos. As matérias-primas são por-

tuguesas ou importadas apenas quando são inexistentes 

em Portugal. O investimento deste projeto foi claro em criar 

uma equipa multidisciplinar, adaptando técnicas tradicio-

nais a novos conceitos de design.

É uma empreendedora de sucesso. Que características 

fazem da Joana uma pessoa bem-sucedida?

Mais do que amar, eu acredito verdadeiramente no que 

faço. A perseverança, o foco, a determinação, a honestida-

de e a humildade são os pilares elásticos que me seguram 

à terra e, ao mesmo, tempo me deixam voar. Tenho sempre 

em mente uma frase que Michael Jackson disse quanto ti-

nha apenas 12 anos: «I don’t sing it if I don’t mean it». É tão 

simples assim: eu não crio se não sentir. 

globe, Insidherland has been featured in the best decora-

tion magazines, such as Elle Décor (UK and France) or 

Architectural Digest (Germany and Russia), while often 

being distinguished for the concept and innovative de-

sign of the pieces, and for the fact that it is a Portuguese 

brand on the rise. 

What turnover forecasts do you have for 2015?

Our forecasts point to an increase in sales of between 40 

and 50% above 2014.

Where are the brand’s pieces produced? With Portu-

guese or imported materials?

Every piece from the brand is produced in the Oporto 

area, in craftsmen’s workshops. The materials are Portu-

guese or imported when they can’t be sourced in Portugal. 

The investment in this project made clear the creation of 

a multidiscipline team adapting traditional techniques to 

new design concepts.

You are a successful businesswoman. What is it about 

Joana that makes her a successful person?

More than loving what I do, I truly believe in it. Perse-

verance, focus, determination, honesty and humility are 

the flexible pillars that secure me to the ground and at the 

same time allow me to fly. I always keep in mind some-

thing Michael Jackson said when he was just 12: «I don’t 

sing it if I don’t mean it». It that’s simple: I don’t create it if I  

don’t feel it.   

ANTÓNIO REBELO DE SOUSA
Economista 
Economist

OPINIÃO \\ OPINION

Acelerar o processo de redução da sobretaxa sobre o IRS, 

bem como de recuperação do rendimento dos trabalhado-

res do Estado, a par de um apoio complementar ao rendi-

mento disponível das famílias, fará sentido de acordo com 

uma perspetiva de obtenção de um efeito multiplicador do 

investimento, podendo contribuir para uma expansão do 

nível de atividade económica, induzindo uma evolução fa-

vorável da receita fiscal.

É claro que existe uma margem de risco, a qual, entre outros 

aspetos a considerar, terá que ver com a possibilidade de a 

evolução da situação económica europeia não se apresen-

tar tão favorável como se prevê. 

No que respeita à TSU, importa não pôr em causa a susten-

tabilidade da Segurança Social, debatendo-se, em profun-

didade, a questão da reforma a empreender nessa área.

A redução controlada da TSU poderá ser positiva, mas não 

dispensa a necessidade de se discutir se se deve ou não 

manter um sistema de repartição ou se fará sentido evoluir 

para um sistema misto de repartição e de capitalização.

E esta questão – a das reformas estruturais – também se 

coloca relativamente a outros setores.

Na educação, o que fazer em termos de ensino médio e de 

interligação Universidades / Tecido Empresarial / Socieda-

de Civil.

Na Saúde, o que fazer em termos de Unidades Centrais, 

Unidades Periféricas, Unidades Especializadas, Ambulató-

rio e Medicina Privada.

Na Justiça, como assegurar que seja exercida de forma mais 

célere, sem deixar de se pautar por critérios de rigor e de 

sentido das responsabilidades.

E, em matéria de Ordenamento do Território e de Planea-

mento, Regional e Nacional, importaria, também, que ficas-

se claro o que se propõe para os próximos anos.

Posição maximalista? Não, antes se trata de uma posição 

realista.

Nem mais, nem menos...

Desafios

Speeding up the process of reducing surcharges on income 

tax, in addition to that of the recovery of state workers’ in-

come, along with complementary support to the dispos-

able income of families, will make sense in accordance 

with a view to obtaining a multiplier effect on investment, 

leading to a favourable evolution of tax revenue.

Obviously there is a risk margin, which, among other as-

pects to be considered, will have to do with the possibil-

ity that the evolution of the European economic situation 

does not prove as favourable as predicted.

With regard to TSU [Taxa Social Única, the tax that com-

panies pay towards employees’ social security], it is vital 

that the sustainability of social security is not jeopardised, 

and that the issue of the reform to undertake in this area 

be carefully debated.

The controlled reduction of TSU might be positive, but it 

doesn’t do away with the need to discuss if a sharing sys-

tem should be kept or not, or if it will make sense to evolve 

towards a mixed system of sharing and of capitalisation.

And this issue – that of structural reforms – also applies to 

other sectors.

In education, what should be done in terms of secondary 

education and of interconnecting universities / business 

fabric / civil society.

In health, what should be done in terms of Central Units, 

Periphery Units, Specialist Units, Outpatient Services and 

Private Medicine.

In the justice sector, how to ensure that it is carried out 

more quickly, without losing sight of criteria such as rigour 

and sense of responsibility.

And, in terms of land-use and spatial planning, both re-

gional and national, it would also be important to clarify 

proposals for the coming years.

An uncompromising stance? No, this is a realist stance, 

rather.

Nothing more, nothing less… 

Challenges
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JOFEBAR
Uma janela de saída para o mundo

A window leading to the world

ECONOMY  BUSINESS

TEXTO TEXT JOÃO AFONSO RIBEIRO \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY MANUEL TEIXEIRA

O que até 2003 era uma serralharia comum, cresceu e 

tornou-se naquilo que hoje é uma empresa com presença 

global, focada na exportação e cujo volume de faturação no 

ano transato atingiu os 30 milhões de euros. A Jofebar é um 

caso de sucesso no mercado da construção, um exemplo 

de uma empresa que conseguiu crescer enquanto o mer-

cado definhava, em consequência da crise económica que 

abalou Portugal e a Europa em 2008. A solução passou pela 

criação de uma marca no ramo das janelas minimalistas, 

a PanoramAH!, que veio dar 

um impulso a uma empresa 

cujo ponto de viragem co-

meçou com a adjudicação 

do projeto da Casa da Músi-

ca. Eurico Almeida, arquiteto 

e administrador da Jofebar, 

explica que o projeto da Casa 

da Música «definiu a segun-

da parte da história da empresa, que ganha uma obra de 

referência, executa-a com qualidade e passa a ser referen-

ciada no mercado». 

Foi a partir deste momento que o crescimento se tor-

nou exponencial. E foi muito graças à PanoramAH! que 

a empresa cresceu e se solidificou. Mas o que é, afinal, a 

PanoramAH!? Eurico Almeida, no projeto desde o início e 

uma das principais caras da marca, explica que, no fundo, é  

um «sistema de janelas minimalistas que suporta a sua 

What was a normal metalwork company until 2003 has 

since grown and become what is today an export-focused 

company with a global presence, whose turnover last 

year reached 30 million Euros. Jofebar is a success story in 

the construction industry, an example of a company that 

has managed to grow when the market was languish-

ing following the economic crisis that shook Portugal and  

Europe in 2008. Its solution entailed creating a brand in 

the minimalist windows sector, its name – PanoramAH!, 

which boosted the fortunes 

of a company whose turn-

ing point began when it was 

awarded the Casa da Música 

project. Eurico Almeida, ar-

chitect and managing direc-

tor of Jofebar, explains that 

the Casa da Música project 

«defined the second part 

of the company’s history, which was awarded a notable 

building, executed its tender with quality and as a result 

earned a name in the market».

It was from this moment on that that its growth skyrock-

eted. And it was in great part down to PanoramAH! that 

the company grew and established itself. But just what is 

PanaoramAH!? Eurico Almeida, part of the project since 

the outset and one of the main faces behind the brand, ex-

A Jofebar fechou 2014 com um 
volume de faturação na ordem dos 30 

milhões de euros. \\  Jofebar ended 
2014 with a turnover of around 30 

million euros.
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Presente nos cinco continentes, 
tem nos Estados Unidos, Reino 

Unido e Suécia os mercados mais 
importantes. \\ Present on the 

five continents, its most important 
markets are the United States, the 

United Kingdom and Sweden.

solução no vidro». Por outras palavras, o vidro é estrutural 

dentro do sistema, suportando a janela sem a necessidade 

de outros elementos, que tradicionalmente compõem to-

das as soluções feitas em vidro. De uma forma prática, Euri-

co Almeida compara o sistema com as soluções existentes 

em alumínio: «enquanto no 

sistema tradicional o alumí-

nio é estruturante, na janela 

minimalista é o vidro que 

permite que a janela corra». 

No entanto, a Panora-

mAH! só surge em 2008. An-

tes disso, a empresa iniciara 

o seu processo de cresci-

mento quando se tornara 

representante em Portugal 

de uma marca suíça que também apresentava soluções no 

âmbito das janelas minimalistas. Daí até à criação de uma 

marca própria foi um pequeno passo. Mantiveram-se, no 

entanto, as ligações à Suíça, cuja cor e símbolo da bandeira 

estão presentes no símbolo da empresa, uma espécie de 

plains that it is basically a «system of minimalist windows 

that supports its solution in glass». In other words, glass 

is structural within the system, supporting the window 

with no need for other elements that are traditionally used 

in solutions made of glass. Speaking in practical terms,  

Eurico Almeida compares 

the system with existing 

aluminium systems: «while 

in traditional systems, alu-

minium provides the struc-

ture, in the minimalist win-

dow, glass is what allows the 

window to slide».

However, PanoramAH! only 

came about in 2008. Before 

this, the company had start-

ed its process of growth when it became the representative 

in Portugal of a Swiss brand, which also developed mini-

malist window solutions. From there to the creation of an 

own brand was a small step. They did keep, however, the 

Galo de Barcelos em versão suíça. E porquê esta ligação ao 

país helvético? «É, acima de tudo, uma estratégia de ma-

rketing, já que associar a marca à Suíça dá uma credibili-

dade que é importante em alguns dos mercados com que 

trabalhamos», revela o admnistrador. 

O volume de exportações viria então a crescer, de tal 

forma que hoje representa 80% do volume de negócios 

da empresa. Estados Unidos, Reino Unido e Suécia são os 

mercados mais importantes, mas a empresa está presen-

te em todos os cantos do globo. Por agora, o objetivo passa 

por consolidar o crescimento, que tem sido constante após 

um período de estabilização em 2011. No que diz respeito à 

estratégia, o caminho passa por inovar o mercado: «bus-

camos continuamente soluções inovadoras e exclusivas 

ao nível do minimalismo, mas nós somos uma empresa 

que faz fatos à medida», conclui Eurico Almeida.

Swiss connection alive, with the colour and symbol of the 

Swiss flag reflected in the company’s symbol, a kind of 

Swiss version of a Portuguese cockerel. And why this con-

nection with Switzerland? «Above all else it is a marketing 

strategy, as associating the brand with Switzerland gives it 

a credibility that is important in some of the markets we 

work with», the MD reveals.

Exports then began to increase; so much so that today 

they represent 80% of the company’s turnover. The United 

States, the United Kingdom and Sweden are its most im-

portant markets, but the company is present all around the 

globe. For now, it intends to consolidate this growth, which 

has proved constant since a period of stabilisation in 2011. 

When it comes to strategy, its sights are set on market in-

novation: «we are continually looking for innovative and 

exclusive solutions in terms of minimalism, but we are 

a company that provides made-to-measure solutions», 

 Eurico Almeida concludes. 
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ENERGIE
Tecnologia com selo português

Technology flying the flag for Portugal

ECONOMY  BUSINESS

TEXTO TEXT ANDREIA FILIPA FERREIRA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY MANUEL TEIXEIRA

Luís Rocha é um amante da adrenalina. Provavelmen-

te foi o mesmo espírito destemido que o levava a acelerar, 

prego a fundo, nas competições de automóveis que o con-

duziu para a maior aventura da sua vida, a Energie. Tudo 

começou em 1981, inspirado pela região verde de Benguela, 

em Angola, onde nasceu, e numa altura em que os temas 

da ecologia e energias renováveis estavam longe de ser 

uma preocupação. Visionário e incomodado com a polui-

ção que não o deixava respirar sempre que visitava países 

europeus, Luís Rocha começou a desenvolver sistemas so-

lares tradicionais na garagem de sua casa. O primeiro ainda 

lá está, a funcionar, cerca de 

30 anos depois. Após muito 

estudo, hoje a Energie é uma 

das empresas portugue-

sas mais promissoras. Com 

soluções eficientes no que 

toca às águas quentes sanitárias, aquecimento central e 

climatização de piscinas, a empresa sediada na Póvoa de 

Varzim já conquistou o mercado internacional. Os núme-

ros falam por si: em 2014, a Energie marcava presença em 

45 países e a faturação ultrapassava os cinco milhões de 

euros, sendo o peso da exportação 86% desse valor. Agora, 

depois de dois anos a investir na inovação tecnológica e na 

criação de novos produtos para seduzir o mercado externo, 

a aposta passa por mostrar aos portugueses o que tão bem 

sabem fazer. «Queremos apresentar a empresa a Portu-

gal», realça o CEO, Luís Rocha. 

Luís Rocha is an adrenalin junky. It was probably this 

same undaunted spirit that led him to accelerate, foot 

to the floor, in the car races that steered him towards the 

greatest adventure of his life – Energie. It all began in 1981, 

inspired by the green region of Benguela, in Angola, where 

he was born, and at a time in which the subjects of ecology 

and renewable energies were far from anyone’s agendas. 

With a visionary outlook and disturbed by the pollution 

that troubled his breathing whenever he visited European 

countries, Luís Rocha started developing traditional so-

lar systems in the garage of his house. The first one is still 

there, working some 30 

years later. After a great deal 

of research, Energie is to-

day one of Portugal’s most 

promising companies. With 

efficient solutions with re-

gards to hot water supply, central heating and swimming 

pool heating, the company based in Póvoa de Varzim has 

already conquered the international market. The figures 

speak for themselves: in 2014, Energie was present in 45 

countries and its turnover exceeded five million euros, 

with exports making up 86% of this value. Now, following 

two years investing in technological innovation and in the 

creation of new products to entice the foreign market, the 

focus is now on showing the Portuguese just what they 

excel at. «We want to present the company to Portugal», 

CEO Luís Rocha explains.

A tecnologia da Energie está presente 
em 45 países. \\ Energie technology 

is present in 45 countries.
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A Energie pretende alcançar 80% do 
mercado português de energia. \\ 

Energie intends to achieve 80% of the 
Portuguese solar energy market.

Com uma produção made in Portugal composta por 41 

funcionários, a Energie tem-se servido da sua tecnologia 

de ponta para marcar território e até arrebatar a concor-

rência. O concurso Solar Decathlon 2014, que consagrou 

o painel solar termodinâmico desenvolvido pela Energie, 

é um exemplo disso. Em parceria com a Universidade de 

Roma III, a Energie superou a eficiência japonesa, chinesa, 

americana e até alemã. «Foi um grande reconhecimen-

to do nosso trabalho. Mostrou-nos que estamos ao nível 

dos melhores do mundo», recorda Luís. Mas, afinal, o que 

é que o painel solar termodinâmico da Energie tem de tão 

especial? «O sistema solar termodinâmico, da qual temos 

a patente, reúne duas tec-

nologias incompletas. Por 

um lado, os sistemas solares 

tradicionais e, por outro, as 

bombas de calor. É um pai-

nel muito leve e que utiliza 

o frigorigénio como meio de 

transmissão de calor», esclarece o responsável da empresa. 

Com um laboratório próprio que lhes permite testar as 

performances dos produtos, Luís Rocha admite que o setor 

é «violentamente atacado por normas», o que requer um 

grande investimento em recursos humanos qualificados 

para cumprir com a legislação do meio onde a tecnologia 

será inserida. Há ainda a questão dos grandes lobbies eu-

ropeus que, através de obrigatoriedades ou alterações nos 

regulamentos, colocam entraves à entrada de produtos que 

não sejam testados originalmente por organismos desses 

países. Depois, há mercados importantes mas extrema-

mente difíceis de entrar. «Estamos há cerca de cinco anos 

With production based in Portugal, employing 41 staff 

members, Energie has made use of its cutting-edge tech-

nology to stake its ground and even sweep away the com-

petition. The Solar Decathlon 2014 competition, which 

awarded the thermodynamic solar panel developed by 

Energie, is an example of this. In partnership with the Uni-

versity of Rome III, Energie exceeded Japanese, Chinese, 

American and even German efficiency. «It was great rec-

ognition of our work. It showed us that we are at the same 

level as the best in the world», Luís recalls. But, just what is 

it actually, that makes Energie’s thermodynamic solar panel 

so special? «The thermodynamic solar system, for which 

we own the patent, brings 

together two incomplete 

technologies. On the one 

hand, traditional solar sys-

tems and, on the other, heat 

pumps. It is a very light pan-

el, which uses coolant as a 

means for heat transmission», the company head explains.

With its own lab, which allows the company to test prod-

uct performance levels, Luís Rocha admits that the sec-

tor is «violently tied down by regulations», which require 

major investment in qualified human resources to comply 

with the legislation of the field in which the technology 

operates. There is also the matter of major European lob-

bies, which, through obligations or changes to regulations, 

put up obstacles against the entry of products that have 

not originally been tested by the bodies of these countries. 

Then, there are important markets that are extremely hard 

to enter. «We have been trying to enter the German market 

a tentar entrar na Alemanha mas ainda não encontramos 

a fórmula certa. Esperamos que, dentro dos quadros 2020 

que vamos apresentar, consigamos um budget forte para 

quebrar essa barreira», refere Luís Rocha. Em Portugal, as 

dificuldades prendem-se com as lacunas de comunicação 

entre as entidades que regem a energia. Apesar disso, a 

empresa começou 2015 a faturar e pretende alcançar 80% 

do mercado português de energia solar termodinâmica 

e bombas de calor. A este ritmo, não há dúvidas de que a 

Energie tem capacidades para conquistar o mundo, sem-

pre com selo português. 

for about five years, but have yet to come up with the right 

formula. We hope, within the 2020 frameworks that we are 

going to present, to achieve a strong budget with which to 

break through this barrier», Luís Rocha tells us. In Portugal, 

the difficulties lie with gaps in communication between the 

bodies regulating energy. In spite of this, the company has 

started 2015 making money and intends to achieve 80% 

of the Portuguese thermodynamic solar energy and heat 

pump market. At this pace, there is no doubt that Energie 

has the ability to conquer the world, flying the Portuguese 

flag along the way. 

A ENERGIE JÁ FORMOU MAIS DE 400 PROFISSIONAIS DA ÁREA. \\ ENERGIE HAS ALREADY TRAINED MORE THAN 400 PROFESSIONALS IN THIS FIELD.
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TAITI
A Ilha dos Amores \\The Island of Lovers

TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY 1, 2, 3 TAHITI TOURISM/ RAYMOND SAHUQUET, 4 A 10 - TAHITI TOURISM/ TY SAWYER,  
11 E 12 - LE TAHA’A, 13 - INTERCONTINENTAL TAHITI

INSPIRING PLACES

Abrir os olhos e acordar num mundo novo: uma ilha de 

águas quentes, límpidas, de matizes irrepetíveis, porque 

debruada por anéis coloridos de corais; montanhas e picos 

vulcânicos cobertos por copiosa vegetação tropical; confor-

táveis bangalôs suspensos sobre as águas; um povo alegre, 

hospitaleiro, cujas vestes se enchem de flores garridas e cuja 

cultura exótica, presente nos rituais, na arquitetura de pala-

fitas, na gastronomia, no artesanato, etc., ostentam e guar-

dam como um tesouro valiosíssimo e inesgotável.

Open your eyes and wake up in a new world: an island of 

warm, crystal-clear waters, of unrepeatable hues, trim-

med with colourful rings of corals; mountains and volcanic 

peaks decked with lush tropical vegetation; comfortable 

bungalows suspended above the water; a happy, hospita-

ble people, whose clothes are awash with garish flowers 

and whose exotic culture, present in rituals, in houses built 

on stilts, in its cuisine, in arts and crafts, etc., they flaunt 

and guard as a priceless and inexhaustible treasure.
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Parece o mundo de Morfeu, mas é real, se a lonjura não in-

timidar e se a vontade for ainda maior que o sonho. Este é 

o Taiti, que bem poderia chamar-se a Ilha dos Amores, pelo 

arrebatamento que provoca aos que o visitam, e mesmo aos 

que apenas sonham com ele, e também por ser um destino 

propício para descobrir a dois, os que amam e se amam. 

São 118 ilhas divididas em cinco arquipélagos: Ilhas  

Marquesas, a norte; as Ilhas da Sociedade e as Tuamotu, 

no centro; as Austrais, a sul; e as Gambier, a sudeste. Eis a  

Polinésia Francesa, um território feito de pedaços de pa-

raíso espalhados nas águas azul-turquesa do Pacífico Sul. 

O Taiti, nas Ilhas da Sociedade, é o coração pulsante desta 

região dependente da França, e também a sua maior ilha, 

onde se situa a capital Papeete.

It looks as if plucked from Morpheus’ mind, but it’s real, 

if its remoteness doesn’t intimidate you and if your desire 

is even greater than the dream. This is Tahiti, which could 

just as easily go by the name of Island of the Lovers, given 

the passion it arouses in those who visit it, and even those 

who merely dream about it, and also for being a destina-

tion suitable to discover as a couple, as lovers.

One of 118 islands, distributed across five archipelagos: 

the Marquesas Islands, to the north; the Society Islands 

and the Tuamoto Archipelago, in the centre; the Austral 

Islands, to the south; and the Gambier Islands, to the south-

east. Together they make French Polynesia, a territory 

made up of pieces of paradise dotted about the turquoise 

waters of the South Pacific. Tahiti, in the Society Islands, is 
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É um sonho acordar sobre as águas 
ou ter uma praia branca e deserta 

só para dois. \\  It’s a dream to 
wake above the water or to have a 
white, deserted beach just for the 

two of you .

the beating heart of this dependant region of France, and 

also its largest island, home to the capital of Papeete. 

In Tahiti, as in many of the islands, investments have 

been made in hotel facilities, designed solely to create a 

dreamlike atmosphere. It is certainly a dream to wake up 

above tropical waters, or to have a white, deserted beach 

just for the two of you. It is a dream to enjoy a spa session 

with treatments unique to the Pacific, which combine the 

benefits of its seawaters and of natural fragrances – such 

as coconut, vanilla, monoï, or the Tahitian gardenia – with 

traditional medicine from 

Polynesia. Baths that purify 

or empower, such as river 

baths or of exotic flowers 

with aromas and essential 

oils; rainwater showers; per-

fumed Jacuzzis… An explo-

sion of textures, flavours and 

colours the combine for the 

pleasure of the senses, those 

of the body and of the soul. It’s no surprise then that Paul 

Gauguin and Jacques Brel, in different eras, chose Tahiti to 

spend part of their lives.

In the island’s interior, there are mountains to climb, ar-

chaeological sites, holy places, waterfalls, lava tunnels, en-

veloped in a leafy green. On the coast you can go diving, 

take a ride on a ferry or a catamaran, have a go at jet skiing, 

body-boarding, kite-surfing, windsurfing, or surfing the 

giant waves off Teahupo’o.

No Taiti, assim como em todas as ilhas, investiu-se em 

infraestruturas hoteleiras pensadas exclusivamente para 

criar uma atmosfera de sonho. E é com certeza um sonho 

acordar sobre as águas, ou ter uma praia branca e deserta 

só para dois. É um sonho fazer uma sessão de spa com tra-

tamentos  únicos no Pacífico, que aliam os benefícios das 

suas águas marinhas e das fragrâncias naturais – como 

o coco, a baunilha, o monoï ou a gardénia-tiare – à me-

dicina tradicional da Polinésia. Banhos que purificam ou 

energizam, como os banhos de rio ou de flores exóticas 

com aromas de fruta e óleos 

essenciais; duches de água 

da chuva; jacuzzis perfuma-

dos… Uma explosão de tex-

turas, sabores e cores que 

se aliam para o prazer dos 

sentidos, os do corpo e os da 

alma. Não será por acaso que 

Paul Gauguin e Jacques Brel, 

em épocas diferentes, terão 

escolhido o Taiti para viver parte das suas vidas.

Pelo interior da Ilha, há montanhas para escalar, sítios 

arqueológicos, lugares sagrados, cataratas, túneis de lava, 

envoltos por um verde frondoso. No litoral, é possível o 

mergulho, passeios de balsa ou catamarã, praticar jet ski, 

bodyboard, kitesurf, windsurf, ou surfar as ondas gigantes 

de Teahupo’o.

Em Papeete os momentos podem ser de muita agi-

tação, ou de quietude, se assim se desejar, mas sempre  
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principle behind Orthomolecular Nutrition, which I have 

been practicing for 30 years, the aim of which is to restore 

an optimum ecological environment for the cells in the 

body. This is achieved through correcting any imbalances 

and deficiencies on a molecular level, using individual bio-

chemistry as a base. To achieve this balance, you have to 

use natural substances that restore desired levels in the 

cells and these can be vitamins, minerals, amino acids, es-

sential fatty acids, enzymes or hormones.

Let us remind ourselves that food supplements are intend-

ed to complement normal eating, and that they contain 

combinations of nutrients specified only for maintaining 

good health, and not as a treatment, and that they contain 

the recommended minimum daily amounts for keeping 

you healthy.

OPINIÃO \\ OPINION

Não adianta, não resulta e é contraproducente descurar a 

alimentação diária, não comer ou comer mal, e depois to-

mar todos os compridos ou cápsulas de suplementos ali-

mentares que existam no mercado. Fica mais caro e não 

resolve o problema de uma má alimentação.

Um suplemento é precisamente aquilo que o seu nome 

indica: algo que é usado para complementar outra coisa, 

neste caso a alimentação. É algo que se toma para suprir 

necessidades definidas, e nem mesmo os complexos vita-

mínicos devem ser usados por alta recreação, sem consul-

tar um médico ou um especialista em Nutrição.

Depois de feito um exame específico, por exemplo o Check-

-Up Ortomolecular da Clínica do Tempo, é possível perceber 

quais são os níveis de vitaminas, minerais, metais pesados e 

radicais livres, entre outros, que estão presentes no organis-

mo de determinada pessoa. Detetadas as carências, é pos-

sível atuar com suplementos indicados para a situação em 

questão. É o princípio da Nutrição Ortomolecular, que pratico 

há já 30 anos, e que visa restaurar um ambiente ecológico 

ótimo para as células do nosso organismo. Isto é conseguido 

pela correção dos desequilíbrios e deficiências ao nível mo-

lecular, tendo por base a bioquímica individual. Para conse-

guir este equilíbrio, há que recorrer a substâncias naturais 

que reponham os níveis desejados nas células e que podem 

ser vitaminas, minerais, aminoácidos, ácidos gordos essen-

ciais, enzimas ou hormonas.

Lembremo-nos que o suplemento alimentar pretende com-

plementar a alimentação normal, contendo combinações 

de nutrientes indicadas apenas para manutenção, sem cariz 

de tratamento, correspondendo às quantidades mínimas 

diárias recomendadas para preservar a boa saúde.

Suplementos quando é preciso

It’s no good, has no effect and is counterproductive to ne-

glect your daily diet, not eating or eating badly, and then 

to stuff yourself with all the supplement pills and capsules 

you can find on the market. It ends up more expensive and 

does nothing to resolve the problems of a poor diet.

A supplement is exactly what the name implies: some-

thing that is used to complement something else, in this 

case food. It is something that you take to supplement de-

fined needs, and not even multivitamins should be taken 

without first consulting a doctor or a specialist in nutrition.

Once a specific examination is carried out, for example 

the Orthomolecular Check-Up at the Clínica do Tempo, the 

levels of vitamins, minerals, heavy metals and free radi-

cals, among others, in the body can be seen in a given per-

son. Once any deficiencies have been spotted, you can use 

the right supplements for the situation in hand. This is the 

Supplements when they’re needed 

+351 21 458 85 00
www.clinicadotempo.com

HUMBERTO BARBOSA
Especialista em Nutrição e Longevidade | Fundador da Clínica do Tempo
Specialist in Nutrition and Longevity | Founder of the Clínica do Tempo

emoldurados por paisagens encantadas. Bares, discote-

cas, lojinhas e mercados de rua, restaurantes, espetácu-

los dão algum frenesi ao sossego dos dias. Experimentar 

a Ori Tahiti (dança tradicional), deslumbrar-se com o Mu-

seu da Pérola, ou as explorações de ostras – e quem sabe 

encontrar uma das tão cobiçadas pérolas negras –, visi-

tar o The Gauguin Museum, a Catedral de Notre-Dame, o 

Templo de Pao Fai, entre muitas outras atrações, são ex-

periências imperdíveis.

Recebidos com sorrisos e um colar de flores, leva-se, 

quiçá, um sarong colorido, uma pérola negra, mas sobre-

tudo um paraíso cravado na memória, cheio de sabores e 

aromas exóticos e uma paleta garrida de cores. E talvez ao 

longe, como num filme, sussurrando um partir contrariado, 

soe a voz arrastada de Brel «Ne me quitte pas…»…

In Papeete you can experience moments of excitement, 

or of peacefulness, if that’s your desire, but always framed 

by stunning scenery. Bars, night clubs, little shops and 

street markets, restaurants and shows add a touch of tur-

moil to the calming days. Try your luck at Ori Tahiti (tradi-

tional dance), be amazed by the Pearl Museum or the oys-

ter farms – and who knows find one of the highly coveted 

black pearls –, visit The Gauguin Museum, the Cathedral of 

Notre-Dame, the Temple de Paofai, among many other at-

tractions, are experiences not to be missed.

Welcomed with smiles and a garland of flowers, you’ll 

take with you a colourful sarong, perhaps, or a black pearl, 

but above all else a paradise embedded in your memory, 

packed with exotic flavours and aromas, and a garish pal-

ette of colours. And maybe from far away, as if in a film, 

you’ll hear the drawling voice of Brel, as you unwillingly 

leave, whispering «Ne me quitte pas…»… 
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&BEYOND 
BENGUERRA 

ISLAND
O esplendor da tranquilidade 
The splendour of tranquillity 
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INSPIRING PLACES



O cenário é uma ilha paradisíaca, circundada por um in-

findável oceano de águas cristalinas de cor azul-turquesa. 

Imagine, agora, uma ilha cujas fronteiras terrestres termi-

nam em extensas praias de areia branca, que se prolongam 

em todo o seu redor, num ambiente calmo, apenas pertur-

bado pelo ritmo dos sons emitidos por alguns dos animais 

que a habitam. Imagine, se for capaz de ir mais além, uma 

pequena ilha com uma diversidade natural ímpar, inti-

mamente próxima de zonas 

de recifes de coral virgens e 

altamente protegidos. É da 

ilha de Benguerra que aqui 

se fala, uma das pérolas mo-

çambicanas no Índico, onde 

se situa o renovado hotel 

&Beyond Benguerra Island. 

Intimista e luxuoso, com um 

design pensado de forma 

a refletir a tradição portu-

guesa e moçambicana da 

ilha, o &Beyond Benguerra 

Island foca-se em garantir 

uma experiência inesquecível repleta de conforto e onde o 

bem-estar é palavra de ordem. 

Alvo de um extenso programa de remodelação (rea-

briu no passado mês de junho), o renovadíssimo &Beyond 

Benguerra Island proporciona momentos de puro deleite, 

sendo ideal para quem procura usufruir de uma lua de mel, 

The setting is an idyllic island, surrounded by an endless 

ocean of crystal-clear, turquoise-coloured waters. Now 

imagine an island the land boundaries of which end in vast 

beaches of white sand, stretching all around it, in a calm 

environment, disturbed by nothing more than the rhythm 

of sounds made by some of the animals living there. Imag-

ine, if you’re able to go one step further, a small island with 

unmatched natural diversity, very close to areas of highly 

protected virgin coral reefs. 

We’re talking about the is-

land of Benguerra here, one 

of Mozambique’s pearls in 

the Indian Ocean, on which 

stands the refurbished ho-

tel &Beyond Benguerra Is-

land. Cosy and luxurious, 

designed to reflect the Por-

tuguese and Mozambican 

tradition of the island, the 

&Beyond Benguerra Island is 

focused on ensuring an un-

forgettable experience rich 

in comfort and where wellness is the name of the game. 

Subject to extensive refurbishment works (it reopened 

last June), the totally renovated &Beyond Benguerra 

Island provides moments of pure delight, making it per-

fect for anyone looking to enjoy a honeymoon, a week of 

pure idleness or, simply, inspiration for a new project. On 

O &Beyond Benguerra Island é o 
local ideal para usufruir de uma 
lua de mel, uma semana de puro 
ócio ou inspiração para um novo 

projeto. \\ The &Beyond Benguerra 
Island is the perfect place to enjoy a 

honeymoon, a week of pure idleness 
or inspiration for a new project.
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uma semana de puro ócio ou, simplesmente, inspiração 

para um novo projeto. Na ilha de Benguerra, a segunda 

maior ilha do arquipélago de Bazaruto, o resort concentra 

em si aquilo que Moçambique tem de melhor para ofere-

cer. Durante a estadia nesta luxuosa estância, poder-se-á 

desfrutar de uma vasta diversidade natural e ambiental, 

num ambiente único e deslumbrante. Em Benguerra, cuja 

linha costeira se prolonga ao longo de cerca de 12 quilóme-

tros, os dias solarengos e, especialmente, as noites estre-

ladas conduzem ao clímax de uma experiência irrepetível.

É este o mote que conceptualiza o ambiente que rodeia o 

resort &Beyond Benguerra Island, que se impõe como um 

dos mais apetecíveis destinos moçambicanos do momen-

to. Instalado no coração da orla costeira da ilha, a paisagem 

the island of Benguerra, the second largest island in the 

Bazaruto archipelago, the resort highlights the very best 

of what Mozambique has to offer. During your stay in this 

luxury resort, you’ll be able to enjoy great natural and en-

vironmental diversity in a unique and stunning setting. In 

Benguerra, the coastline of which stretches along some 12 

kilometres, days of sun and, in particular, star-filled nights, 

lead to the climax of an unrepeatable experience.

This is the motto that conceptualises the environment 

surrounding the &Beyond Benguerra Island resort, which 

stands out as one of the most alluring Mozambican des-

tinations of the moment. Stood in the heart of the island’s 

coastline, the surrounding landscape is that of a protected 

Em Benguerra existe uma rara 
população de dugongos, um 

mamífero marítimo que dificilmente 
poderá ser visto noutro local em 
estado selvagem. \\ Benguerra 
is home to a rare population of 

dugongs, a sea mammal difficult to 
see elsewhere in the wild.

em redor é a de uma zona marítima protegida, repleta de 

praias virgens e recifes de coral intocados, que são o abri-

go perfeito para uma vasta diversidade de fauna marítima. 

Seja para nadar, praticar mergulho ou relaxar ao sol, esta 

zona permite um extenso leque de atividades que, associa-

das ao apaixonante e infindável horizonte, não vão deixar 

ninguém indiferente. É aqui, 

neste ambiente protegido, 

que se abrem portas para 

um novo mundo subaquáti-

co, um mundo de maravilhas 

recheado de uma rica varie-

dade de espécies tropicais, 

que inclui como especial 

atração uma rara população 

de dugongos, um mamífero 

marítimo que dificilmente 

poderá ser visto noutro local 

da costa africana. 

Mas não é só no universo aquático que reside a magia 

deste mundo perdido. Benguerra é também o lar de mais 

de 140 espécies de aves que são responsáveis pelo chil-

rear que melodia a envolvente da ilha, cujo som se mistura 

com os dos pescadores locais que todas as manhãs em-

marine area, studded with virgin beaches and untouched 

coral reefs, which provide the perfect haven for a vast di-

versity of sea animals. Whether swimming, diving or re-

laxing in the sun, this area offers a large range of activities, 

which, when combined with the amazingly endless hori-

zon, will leave no one unmoved. It is here, in this protected 

environment, that the doors 

open onto a new underwa-

ter world, a world of wonders 

packed with a rich variety of 

tropical species, which in-

cludes, as a special attrac-

tion, a rare population of du-

gongs, a sea mammal that is 

very hard to see anywhere 

else on the African coast.  

But the magic of this lost 

world resides in more than 

just its aquatic universe. 

Benguerra is also home to more than 140 bird species, 

which are responsible for the chirping that produces the 

island’s melody, their sounds blending with those of local 

fishermen setting sail every morning in their traditional 
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barcam nos tradicionais dhows. Com atividades para adul-

tos e crianças, a ilha de Benguerra é, por excelência, um 

destino para famílias, sendo possível conviver lado a lado 

com elefantes, leões (inclui um raro leão branco), hienas, 

leopardos, búfalos, rinocerontes, hipopótamos, bem com o 

incontornável dugongo. 

Com diferentes opções de alojamento, o &Beyond Ben-

guerra Island abre portas a diferentes experiências, onde o 

conforto, o luxo e a exclusividade são uma realidade trans-

versal: camas king-size, acessos diretos à praia, chuveiros 

internos e externos, piscinas e jacuzzis privados instala-

dos em plataformas de madeira, podendo-se desfrutar 

dhows. With activities for adults and children, the Ben-

guerra Island excels as a family destination, where you 

can live side by side with elephants, lions (including a rare 

white lion), hyenas, leopards, buffalos, rhinoceroses, hip-

popotamuses, in addition to the inescapable dugong. 

With a choice of accommodation options, the &Beyond 

Benguerra Island provides a range of experiences, in which 

comfort, luxury and exclusiveness are a constant real-

ity: king size beds, direct access to the beach, indoor and 

outdoor showers, private pools and hot tubs installed on 

wooden platforms, and also the services of a private chef, 

ainda dos serviços personalizados de um chef, incumbido 

de preparar todas as refeições durante a estadia, dando a 

provar algumas das maiores especialidades locais, ba-

seadas em peixe fresco, temperado com os sabores mo-

çambicanos. Luminosas e arejadas, tanto as «cabanas» 

como as «casinhas» combinam um design tropical com 

um toque distinto africano, cujas portas e janelas, de gran-

des dimensões, permitem que a paisagem oceânica seja 

uma constante em qualquer momento. As dunas da praia 

envolvente convidam a um passeio a cavalo ao longo de 

toda a extensão do areal que circunda a ilha, oportunidade 

perfeita para usufruir das cores alaranjadas do pôr do sol  

de Benguerra.

charged with making all your meals during your stay, al-

lowing you to sample some of the finest local specialities 

featuring fresh fish seasoned with Mozambican flavours. 

Bright and airy, both the cabanas («huts») and the casin-

has («little houses») combine tropical design with a dis-

tinct African touch, while their doors and large windows 

enable the seascape to be a constant at any moment. 

The surrounding beach dunes are conducive to a horse-

back tour around the island’s entire coastline, providing 

the perfect opportunity to soak up the fiery hues of the 

Benguerra sunset. 
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BANYAN TREE 
SEYCHELLES

Paraíso sensitivo \\ Paradise for the senses

HEALTH  WELLNESS
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Perdidas no Índico, a meio caminho entre a costa afri-

cana e o sul asiático, as Seychelles são um destino que 

rapidamente conduz o imaginário para as praias de areia 

branca e água cristalina típicas de uma ilha tropical. É exa-

tamente neste ambiente paradisíaco, ao largo da costa da 

região de Mahé, que se encontra o Banyan Tree Seychelles, 

um luxuoso espaço de bem-estar, onde uma paz reinante 

cruza a beleza natural da ilha. Estes elementos, uma vez 

combinados, fazem emergir uma atmosfera que parece 

ter sido pensada ao pormenor no sentido de proporcionar 

uma estadia revigorante, quase imperturbável. O hotel, fa-

moso pelos serviços de spa, funde-se com a vegetação que 

cresce pela encosta vertiginosa sobre a praia, local perfeito 

para usufruir de uma massagem ou de um tratamento ca-

paz de rejuvenescer o corpo e a alma. 

Alvo de um processo de renovação em 2013, o Banyan 

Tree Seychelles estende-se pela encosta da ilha, cuja ve-

getação quase engole as 60 villas espalhadas ao longo 

de 116 hectares. É aqui, de villa em villa, que este resort se 

prolonga por entre o ímpeto de um conceito que se concre-

tiza neste espaço idílico, cuja envolvência tropical absorve 

Lost in the Indian Ocean, half way between the African 

coast and southern Asia, the Seychelles are a destination 

that immediately brings to mind white sandy beaches 

and the typical crystal-clear waters of a tropical island. It 

is exactly in this idyllic setting, off the coast of the region 

of Mahé, that we find the Banyan Tree Seychelles, a luxury 

wellness space, where the prevailing peace merges with 

the beauty of the island. These elements, once combined, 

bring about an atmosphere that seems as if has been de-

signed in detail so as to provide an invigorating, almost 

undisturbed stay. The hotel, famous for its spa services, 

blends into the vegetation growing along the steep slope 

above the beach, the perfect place to enjoy a massage or a 

treatment able to rejuvenate body and soul.

Undergoing renovation work in 2013, the Banyan Tree 

Seychelles stretches over the island’s hillside, the vegeta-

tion of which almost swallows the 60 villas spread over the 

116 hectares. It is here, from villa to villa, that this resort is 

extended through the momentum of a concept that comes 

to life in this idyllic space, the tropical surroundings of 

which absorbs the individual residences. As the climax of 
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as habitações individuais. No clímax desta experiência, o 

spa oferece uma variedade de tratamentos que, conjuga-

dos com os elementos naturais que o envolvem, elevam 

a experiência a um nível quase transcendente. Com oito 

espaços dedicados exclusivamente ao spa, o clube ofere-

ce uma imensa lista de terapias, bem como uma variedade 

quase única de massagens ao estilo asiático, aplicadas por 

mãos altamente treinadas e talentosas. Ali, é difícil resistir 

this experience, the spa offers a variety of treatments that, 

combined with the natural elements surrounding them, 

lift the experience to an almost transcendental level. With 

eight spaces dedicated exclusively to the spa, the club of-

fers a huge list of therapies, in addition to an almost unique 

array of Asian style massages, given by highly trained and 

talented hands. It is hard to resist enjoying a large choice 

of facial and body treatments, such as massages with 

ao desfrutar de um extenso leque de tratamentos faciais 

e corporais, tais como massagens com óleos de sésamo, 

que não deixarão indiferente a atividade sensitiva. Tudo 

isto num local onde a privacidade é um elemento central e 

onde um misto de modernismo convive lado a lado com os 

detalhes da decoração colonial do passado, combinando o 

melhor que a arquitetura das Seychelles tem para oferecer.

sesame oils, which will leave the senses begging for more. 

All this in a place in which privacy is a central element and 

where a blend of modernism rubs shoulders with the de-

tails of the colonial décor of the past, combined with the 

best that Seychelles architecture has to offer.
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A nutrição da Bíblia à modernidade
Nutrition from the Bible to modern times

PUB

HEALTH  WELLNESS

Nessa viagem que se pode fazer pela história do Homem 

ligada à história da alimentação, reparamos que na própria 

Bíblia, no Livro de Daniel, há relatos de experiências nutri-

cionais. Daniel encontrava-se entre os homens capturados 

pelo rei da Babilónia, quando os babilónios tomaram Israel 

de assalto. Daniel devia servir na corte do rei e ser alimen-

tado com as requintadas comidas e com o vinho da mesa 

real. Porém, Daniel recusou e preferiu fazer as suas pró-

prias escolhas alimentares, que incluíam vegetais e água. 

O mordomo real receava pela sua vida ao recusar os bene-

fícios da mesa do rei, mas concordou em fazer a experiên-

cia. Daniel e os seus amigos seguiram a sua dieta de ve-

getais durante 10 dias e foram, depois, comparados com os 

homens do rei. Como pareciam estar mais aptos e saudá-

veis do que a guarnição real, foi-lhes permitido continuar a 

seguir a alimentação que tinham escolhido.

Os erros alimentares são, também, uma história antiga. 

Tal como as crenças em relação aos alimentos e aos nu-

trientes. Por exemplo, na Grécia Antiga temos Hipócrates, 

que ficou conhecido como o pai da Medicina, a conjeturar 

que, como as pessoas eram iguais independentemente 

daquilo que comessem, quer tivessem uma dieta própria 

do litoral ou do interior, deveria existir um nutriente único 

que fizesse parte de todos os tipos de alimentos. Esta teoria 

do nutriente único persistiu durante muito tempo, quase 

até à era moderna.

On this journey that can be made through the history of 

mankind, and with respect to the history of food, even in 

the Bible, in the Book of Daniel, you can find accounts of 

nutritional experiences. Daniel was among men captured 

by the king of Babylon, when the Babylonians stormed Is-

rael. Daniel had to serve in the king’s court and to feed on 

the fine food and wine of the royal table. But Daniel refused 

and preferred to make his own dietary choices, preferring 

a diet of vegetables, pulses and water. The chief steward 

feared for his life in refusing the benefits of king’s table, but 

agreed to the trial. Daniel and his friends followed their diet 

of legumes for 10 days, after which they were compared 

with the king’s men. As they appeared healthier and better 

nourished than those eating the royal food, they were al-

lowed to continue the diet they had chosen.

Mistakes in eating are also an ancient history. Just as a 

beliefs with relation to food and nutrients. For example, in 

Ancient Greece, Hippocrates, known as the father of medi-

cine, theorised that as people were the same, independent 

of what they ate, whether they survived on a diet typical of 

the coast or of inland areas, there must be a single nutri-

ent present in all kinds of food. This theory of one nutrient 

continued for a long time, almost until the modern era. 
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Foi só nos finais de 1700 que surgiu aquele que viria a 

ser o Pai da Nutrição, devido ao seu trabalho brilhante na 

área da química. Chamava-se Lavoisier e era um jovem e 

brilhante cientista francês. Muito resumidamente, Lavoi-

sier concebeu um calorímetro que media o calor produzido 

pelo corpo devido ao trabalho e ao consumo de diversas 

quantidades e tipos de alimentos. Uma das frases famosas 

de Lavoisier refere que «a vida é um processo químico».

Meio século depois de Lavoisier ainda o homem era cas-

tigado pelo escorbuto, uma doença provocada por uma 

grave deficiência de vitamina C e que atingia os marinhei-

ros, obrigados a passar longos períodos no mar sem man-

timentos frescos a bordo e com uma dieta à base de pão 

e carnes secas. Em 1753 o Dr. James Lind, Médico da Frota 

inglesa, publicou o seu Tratado sobre o Escorbuto, reco-

nhecendo os efeitos curativos da fruta fresca sobre esta 

doença. A sua descoberta, diz-se, assenta no facto de ter 

aliviado o escorbuto das tripulações ao prescrever sumo 

de limão. Porém, só 40 anos mais tarde é que o Almiranta-

do inglês colocaria limões a bordo dos navios.

Muitas histórias há para contar sobre a História da ali-

mentação humana, até aos nossos dias. Não se pense que 

o incremento da civilização trouxe apenas benefícios à 

área da nutrição, pois não podemos esquecer que a indus-

trialização também chegou aos alimentos, que são culti-

vados em massa, com a depleção inevitável dos solos e a 

utilização de fertilizantes químicos, com o surgimento de 

It was only in the late 1700s that the so-called father of 

nutrition appeared, thanks to his brilliant work in the field of 

chemistry. His name was Lavoisier and he was a young and 

gifted French chemist. In a nutshell, Lavoisier designed the 

calorimeter, which measured heat produced by the body 

from work and the consumption of different amounts and 

types of foods. One of the most famous phrases uttered by 

Lavoisier was: «Life is a chemical process».

Half a century after Lavoisier, man was still suffering the 

trials of scurvy, an illness caused by a serious deficiency 

of vitamin C and which was prevalent in sailors forced to 

spend long periods of time at sea without fresh food sup-

plies and living off a diet of bread and dried meat. In 1753 Dr. 

James Lind, a physician in the British navy, published his 

Treatise on Scurvy, recognising the healing properties of 

fresh fruit on this illness. His discovery, it is said, is based on 

having eased scurvy in ship’s crews by prescribing them 

lemon juice. But, it was only 40 years later that the British 

admiralty started putting lemons in ships.

There are many stories to be told about the history of hu-

man food, right up to today. It cannot be said that increased 

civilisation has brought nothing but benefits to the field of 

nutrition. We cannot ignore the effect industrialisation has 

had on food, grown in mass, with the inevitable depletion 

of soils and the use of chemical fertilisers. Nor can we ig-

nore the arrival of processed foods, treated with colorants 

and preservatives, or the permanent use of pesticides, and  

comidas processadas e tratadas com corantes e conser-

vantes, com a utilização permanente de pesticidas, com 

maturações relâmpago, que não permitem que os vegetais 

atinjam todo o seu potencial nutritivo, com a carne e os 

lacticínios transformados em verdadeiras indústrias, en-

fim, com o afastamento do homem de dietas tradicionais, 

muito mais salutares, equilibradas e nutritivas.

É importante repetir, sempre que possível, que a alimen-

tação é a base da vida do homem e de todos os seres vivos. 

Todos nós, animais racionais e irracionais, de todas as es-

pécies, somos realmente aquilo que comemos. E a forma 

como nos alimentamos determina a qualidade de saúde 

que temos e teremos no futuro, bem como a nossa quali-

dade de vida e a longevidade que iremos alcançar.

Voltando um pouco ao início, para fechar a nossa breve 

e resumida viagem recordando aquilo que o ser humano é, 

devemos compreender que somos omnívoros, e não carní-

voros. Significa que a base da nossa alimentação não deve 

ser a carne, embora possamos consumi-la. Para vivermos 

bem, temos de ingerir vitaminas, minerais, hidratos de 

carbono e proteínas. Isso significa ingerir todo o tipo de ve-

getais, desde as bagas às raízes, tubérculos, frutas, folhas, 

grãos e sementes. E de vez em quando podemos caçar 

umas aves, comer os seus ovos e pescar uns peixes.

Somos, portanto, um equilíbrio de nutrientes que deve 

ser mantido através da diversidade e da moderação da 

nossa alimentação. Todo o nosso corpo, dos ossos ao cé-

rebro, está dependente da forma como nos alimentamos. 

Comecemos, hoje mesmo, a zelar pela nossa saúde, princi-

piando por aquilo que colocamos na nossa mesa.

produce that ripens so quickly, stopping plants from 

achieving their full nutritional potential. Meat and dairy 

produce have been transformed into veritable industries, 

leading to mankind’s movement away from traditional di-

ets that are healthier, more balanced and nutritional.

It is important to recall, whenever possible, that food is 

the foundation of life for mankind and all living beings. 

All of us, animals, with or without the power of reason, of 

every species, are truly what we eat. And the way we feed 

ourselves determines the quality of our health now and in 

the future, in addition to our quality of life and the longevity 

of our existence. 

Going back to where I started, and to close this short and 

abbreviated journey recalling just what the human be-

ing is, we should remind ourselves that we our omnivores 

and not carnivores. This means that we shouldn’t base our 

diet on meat, although we can eat it. To live well, we need 

to take in vitamins, minerals, carbohydrates and proteins. 

This means eating all kinds of plants, from berries to root 

vegetables, fruits, leaves, grains and seeds. And from time 

to time we can hunt some birds, eat their eggs and catch 

some fish.

We are, therefore, a balance of nutrients that should be 

maintained through the diversity and moderation of our 

diet. Our entire body, from the bones to the brain, is de-

pendent on the way we eat. Let’s begin right now to put our 

health first, starting with what we put on our plate. 
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RAYMOND 
BLANC

O chef das quatro estações 
The four season chef

TEXTO TEXT JOÃO AFONSO RIBEIRO \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY 1 - GAVIN CRILLY, 2 - ADRIAN HOUSTON, 3 A 8 - DAVID GRIFFEN

SUPREME FLAVOURS

Nascido em França mas com carreira construída em 

solo britânico, o chef Raymond Blanc tornou-se um íco-

ne da cozinha contemporânea. Autodidata, Raymond 

Blanc é proprietário do hotel-restaurante Le Manoir aux 

Quat’Saisons, que conta com duas estrelas Michelin e um 

distinto 9/10 no Good Food Guide. As referências e os pré-

mios fizeram de Blanc um nome incontornável na cozinha 

europeia e o seu restaurante-hotel tornou-se uma Meca 

dos circuitos gastronómicos em terras de Sua Majestade. 

Com o título OBE (Order of the British Empire) atribuído 

pela Rainha de Inglaterra, o francês, que em juventude foi 

despedido por dar ordens ao responsável pelo restaurante 

onde trabalhava como empregado de mesa, tornou-se um 

chef premiado e um empreendedor, sendo hoje dono de 

uma vasta cadeia de restaurantes.

Born in France, but having built his career on British soil, 

chef Raymond Blanc has become an icon of contempo-

rary cuisine. Self taught, Raymond Blanc is the owner of 

the hotel-restaurant Le Manoir aux Quat’Saisons, which 

boasts two Michelin stars and a distinctive 9/10 in the 

Good Food Guide. Such recognition and awards have 

made Blanc a byword in European cuisine and his hotel-

restaurant has become a Mecca on gastronomic tours of 

Her Majesty’s realm. Awarded the title of OBE, Order of the  

British Empire, by Queen Elisabeth II, the Frenchman, who 

was sacked when a young man for giving orders to the 

head chef of the restaurant where he was working as a 

waiter, has become an award-winning chef and business-

man, now owning a vast chain of restaurants.
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Quando em 1972 trabalhava como empregado de mesa 

no restaurante Le Palais de la Bière, um dos melhores da 

cidade francesa de Besançon, o jovem Raymond Blanc 

insistia em aconselhar o prestigiado chef do restaurante 

sobre as melhores maneiras de confecionar determinados 

pratos. Cansado das queixas que davam conta da imperti-

nência de um rapaz de apenas 23 anos, o responsável pelos 

empregados deu ordem de despedimento a Blanc. A inso-

lência de um ainda muito jovem Blanc advinha do facto de 

ser filho de Maman Blanc, uma cozinheira francesa, com 

quem Raymond aprendera a cozinhar desde muito novo. 

Aos 23 anos, Raymond Blanc tinha-se convencido que 

merecia uma oportunidade. 

Terá sido esse episódio que o terá levado a tentar a sorte 

em Inglaterra. Nesse mesmo verão, seguiu rumo às ilhas 

britânicas ao volante do seu Renault 5, não obstante o 

domínio da língua inglesa estar longe do ideal, tendo co-

meçado a trabalhar como empregado no restaurante Rose 

Revived, em Oxfordshire. Quando um dia o chef local se 

sentiu doente e teve que abandonar os afazeres, Raymond 

Blanc teve a oportunidade de tomar o seu lugar. Nesse 

mesmo dia a sua carreira começaria. 

When he was working as a waiter in 1972 in the Le Palais 

de la Bière, one of the best restaurants in the French city of 

Besançon, the young Raymond Blanc insisted on advising 

the prestigious chef of the restaurant on how to best make 

certain dishes. Tired of hearing complaints about the im-

pertinence of a boy of only 23 years, the restaurant man-

ager sent Blanc packing. The insolence of a still very young 

Blanc comes from the fact that his mother, Maman Blanc, 

had inspired and taught him cooking from an early age. 

At 23, Raymond had convinced himself that he deserved  

an opportunity.

It was this episode that led him to try his luck in England. 

That same summer, he made his way to the British Isles 

behind the wheel of his Renault 5, notwithstanding his far 

from ideal command of the English language. He started 

working as a waiter in the Rose Revived restaurant, in  

Oxfordshire. One day, the local chef felt too ill to do his 

work, and Raymond Blanc had the chance to take his 

place. On that very day, his career took off.

Since then, the self-taught chef’s career has nev-

er stopped. Five years after moving to England he had  

already opened the restaurant Les Quat’Saisons in  

Desde então, a carreira do chef autodidata não mais pa-

rou. Cinco anos após se ter mudado para Inglaterra tinha  já 

inaugurado o restaurante Les Quat’Saisons em Summer-

town, Oxford, que conquistaria duas estrelas Michelin em 

poucos anos. Mas seria em 1984 que Blanc tornaria real o 

seu sonho, com a inauguração do hotel-restaurante Le 

Manoir aux Quat’Saisons, em Great Milton, Oxfordshire, 

uma combinação ímpar em Inglaterra e no mundo, onde 

um restaurante bi-estrela Michelin se integra no seio de 

um hotel intimista, localizado nos subúrbios rurais ingle-

ses. Já nos anos 1990, abriria uma escola de cozinha com 

o intuito de partilhar conhecimento com novos talentos, 

Summertown, Oxford, which would earn two Michelin 

stars within a couple of years. But it was 1984 when Blanc 

would fulfil his dream, opening the hotel-restaurant Le 

Manoir aux Quat’Saisons, in Great Milton, Oxfordshire, a 

unique combination in England, and in the world, where a 

two-Michelin-star restaurant is an integral part of a cosy 

hotel, located in the English countryside. In the 1990s he 

opened a cookery school, The Raymond Blanc Cookery 

School, with the aim of sharing culinary knowledge with 

new talent. This was followed by the opening of the Le Petit 

Blanc Brasserie, in Oxford, the first brasserie in a chain that 

is now present in 20 restaurants across England. 
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O estilo culinário de Raymond Blanc 
é baseado em produtos sazonais 
e orgânicos. \\ Raymond Blanc’s 

cooking style is based on seasonal 
and organic produce.

dando origem à The Raymond Blanc Cookery School, à qual 

se seguiria a inauguração da Le Petit Blanc Brasserie, em 

Oxford, o primeiro espaço de uma cadeia que hoje está pre-

sente em outros 20 locais espalhados por toda a Inglaterra.

Mas seria em 2008, mais de 30 anos após se ter ra-

dicado em Inglaterra, que Raymond Blanc receberia a 

condecoração OBE (Order of the British Empire), en-

tregue pela própria Rainha de Inglaterra, reconhecen-

do o seu talento culinário e o seu trabalho na divulga-

ção de hábitos alimentares saudáveis. Já em 2013, seria 

a vez da sua França natal o reconhecer com a insígnia 

de Chevalier na Ordre National de La Légion d’Honneur, 

uma das mais elevadas condecorações atribuídas pela  

República Francesa.  

Apaixonado pelos produtos sazonais e orgânicos, com 

os quais baseia o seu estilo culinário, Raymond Blanc tem 

uma área de produção superior a dois hectares em redor do 

seu hotel-restaurante, que usa para confecionar os seus 

pratos. Muito por causa disso, bem como pela reconhecida 

excelência dos produtos, conquistou em 2014 nos National 

Restaurant Awards um destacado 13.º lugar no top 100 dos 

melhores restaurantes britânicos.

But it was in 2008, more than 30 years after settling in 

England, that Raymond Blanc was awarded an honorary 

OBE, Order of the British Empire, by her Majesty the Queen, 

in recognition of his culinary talent and his work raising 

awareness about the importance of healthy eating habits. 

In 2013, it was his homeland of France that recognised him 

with the insignia of Chevalier in the Ordre National de La 

Légion d’Honneur, the highest French decoration. 

Passionate about seasonal and organic produce, on 

which he bases his cooking style, Raymond Blanc uses 

produce grown in his kitchen gardens, which cover more 

than two hectares around the hotel-restaurant. Because of 

this and because of the recognised excellence of the pro-

duce, in 2014 his restaurant took 13th place in the top 100 

British restaurants at the National Restaurant Awards. 

JEAN-PAUL BRIGAND
Chef 

OPINIÃO \\ OPINION

Desde o Neolítico a agricultura mesopotâmica baseou-se 

em plantas domesticadas na China e no subcontinente in-

diano, e foi difundida no Mediterrâneo pelo império muçul-

mano. O arroz, a cana-de-açúcar e a revolução do açúcar 

refinado, extraído a partir de vários frutos e legumes asiáti-

cos, chegam ao Ocidente na idade média com a agricultura 

de regadio.

Mas o uso das plantas alimentares asiáticas permanece 

muito seletivo. Os grandes descobrimentos que se inicia-

ram com as especiarias da Ásia tropical não resultaram na 

chegada de muitas plantas asiáticas. Quando os portugue-

ses chegaram à Indonésia, ninguém pensou em importar a 

combava (citrino), que seria fácil de produzir aqui. Foi pre-

ciso esperar até ao século XXI e pelo turismo na Tailândia 

para abrir o mercado da combava. O mesmo sucedeu no 

Japão, onde os portugueses chegaram pelo Sul, uma zona de 

citrinos, e ninguém pensou em importar o yuzu.

A gastronomia asiática permaneceu fechada até os imi-

grantes asiáticos trazerem consigo as suas plantas e os seus 

usos quando se instalaram no Ocidente. Em 25 anos, a co-

zinha asiática alterou profundamente a nossa cozinha: mini 

porções, cozinha visual, número de refeições e sabores (mo-

lho de soja, wasabi, gengibre, peixe cru, cogumelos asiáti-

cos, combava, yuzu...) chegaram às nossas mesas e cada 

vez mais de ano para ano. E ainda há muito para descobrir.

Os citrinos de verão e as ervas condimentares são fáceis 

de produzir por cá: o kinomé, o wasabi, o anil estrelado, a 

grande variedade de gengibre e de curcumas (açafrão-da-

-índia). Introduzimos aqui a cudrania chinesa e diospiros 

para secar, como no Japão. A Companhia Portuguesa do 

Chá produz um notável chá oolong de oxidação curta com 

os nossos chás verdes do Alentejo.

Uma variedade incrível de plantas de todas as origens pode 

ser cultivada em Portugal. Essa foi a conclusão a que che-

garam os chefs da nova cozinha portuguesa amplamente 

vegetalizada. A tão em voga presença dos chefs na televi-

são leva a uma rápida apropriação dos novos sabores pelo 

público. Os nossos pratos ainda se vão transformar mais 

através da influência das plantas provenientes da Ásia. O 

seu peso na globalização da gastronomia vai continuar a 

aumentar e será cada vez mais visível no nosso quotidiano.

A influência asiática na cozinha contemporânea

Ever since Neolithic times, Mesopotamian agriculture has 

been drawing on plants domesticated in China and the In-

dian subcontinent, before being disseminated throughout 

the Mediterranean by the Muslim expansion. Rice, sugar-

cane and the revolution of refined sugar, extracted from 

various Asian fruits and vegetables, arrived in the West in 

the middle ages along with irrigated farming. 

But borrowing Asian food plants has remained very selec-

tive. The great discoveries that began with the spices of 

tropical Asia were not followed by the arrival of batch loads 

of Asian plants. When the Portuguese arrived in Indone-

sia no one thought about importing the kaffir lime, which 

would easily grow here. We had to wait until the 21st cen-

tury and tourism in Thailand, to see the kaffir lime finally 

arrived in hoards. The same was true of Japan, where the 

Portuguese arrived via the south, a citrus growing area, but 

no one thought of importing the yuzu.

Asian cuisine has remained closed off up until Asian im-

migrants started to bring their plants and their uses with 

them as they settled in the West. In 25 years, Asian cuisine 

has greatly changed our own: mini portions, visual cuisine, 

the number of dishes, the flavours (soy sauce, wasabi, gin-

ger, raw fish, Asian mushrooms, kaffir lime, yuzu…) have 

arrived on our plates in greater and greater numbers as the 

years go by. And there is still so much left to discover.

Summer citrus fruits; condiments – kinomé is easy to 

grow here, wasabi, star anise, the immense world of ginger 

and turmeric grows easily. We have adapted our persim-

mons here to dry them as they do in Japan, and the man-

darin melon berry. The Companhia Portuguesa do Chá pro-

duces a remarkable short oxidation oolong tea with our tea 

bushes in the Alentejo.

An incredible variety of plants of any origin can be grown 

in Portugal. This is what chefs of the vegetable-rich Portu-

guese nouvelle cuisine have discovered. The fashion of TV 

chefs leads to new flavours quickly being passed on to the 

public. Our plates are set to transform much further under 

the influence of the plants being grown in Asia. Its impor-

tance in gastronomic globalisation will continue to grow 

and be more and more visible in our everyday lives.

The Asian  influence on contemporary cuisine
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JOÃO NICOLAU 
DE ALMEIDA

«O Douro é como um piano onde se podem 
tocar as mais belas sinfonias» \\ «The 

Douro is like a piano on which you can play 
the most beautiful symphonies»

RAMOS PINTO 

SUPREME FLAVOURS

TEXTO TEXT JOÃO AFONSO RIBEIRO \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY MANUEL TEIXEIRA

Com uma carreira naturalmente construída na enologia, 

João Nicolau de Almeida é uma estrela nos corredores 

dos vinhos em Portugal. Na Ramos Pinto há 40 anos, este 

apaixonado apreciador é descendente do próprio Adriano  

Ramos Pinto, fundador da centenária casa de Vinho do 

Porto e um dos homens mais vanguardistas do seu tempo. 

Falar de João Nicolau de Almeida é também falar do seu 

pai, Nicolau de Almeida, o famoso criador do Barca Velha. 

Também por isso, pelo peso de uma história familiar que 

tem de continuar a ser escrita, João Nicolau de Almeida 

deixa já um legado próprio, com a criação do reconhecido 

vinho de mesa Duas Quintas, não esquecendo que, mais 

recentemente, deu início a um novo projeto, o Quinta Monte 

Xisto. Um homem que vive para o vinho, oriundo de uma 

família secularmente ligada ao negócio e onde, como o 

próprio gosta de dizer, já se nasce com vinho no sangue. 

With a career naturally built in winegrowing, João Nicolau 

de Almeida is a star in the annals of Portuguese wine. At 

Ramos Pinto for 40 years, this passionate connoisseur is 

proud to be a descendant of Adriano Ramos Pinto him-

self, the founder of the age-old Port Wine maker, and one 

of the greatest pioneers of his time. To talk of João Nico-

lau de Almeida is to talk of his father, Nicolau de Almei-

da, the famous creator of Barca Velha. For this too, for the 

importance of a family history that still has to be written, 

João Nicolau de Almeida has already left behind his own 

legacy, with the creation of the renowned table wine Duas 

Quintas, not forgetting the project he has more recently 

set up, the Quinta Monte Xisto. A man who lives for wine, 

from a family involved for hundreds of years in the busi-

ness, in which, as he likes to say, you are born with wine in  

your blood.
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Adriano Ramos Pinto usava imagens do Douro vinha-

teiro, monumentos da cidade do Porto e de Gaia, no sen-

tido de dar a conhecer a cidade e a região ao consumidor 

estrangeiro. O Porto e o Douro de hoje, como destinos tu-

rísticos, são um fruto desse trabalho embrionário iniciado 

há mais de cem anos?

Adriano vivia em Paris e tinha contacto com os grandes 

artistas da época, com quem procurava recolher ideias 

para cartazes. Foi nessa altura que, pela primeira vez, dei-

xou de haver censura, apareceram os nus e ele levou essa 

cultura para o mundo inteiro, fundamentalmente para o 

Brasil. No Brasil tinha tanta força que o Vinho do Porto se 

chamava «Adriano». Podemos dizer que o Adriano foi o 

grande precursor do marketing no setor do Vinho do Porto, 

o primeiro que deu importância à garrafa, que tinha que 

ser bonita, uma peça de arte. Em termos de marketing em  

Portugal, o Adriano é um case study. 

Já no final do século XX, Adriano enviava para o Brasil 

brindes com elementos icónicos da cultura portuguesa. 

Foi esta aposta que começou a tornar icónicos o Porto e 

Gaia ribeirinhos? 

Sem dúvida. Ainda hoje, no Brasil, se conta que, quan-

do chegava o vapor, o cais estava cheio porque as pessoas 

queriam ver qual era o brinde que vinha na caixa. E nesses 

brindes vinham os tais cinzeiros com ilustrações de azule-

jos do Porto, as fotografias e até livros de Camões, obras do 

Teixeira Pascoais, do Medina... Toda essa cultura era trans-

portada através desses brindes.

Adriano Ramos Pinto used images of the winegrowing 

Douro, monuments from the city of Oporto and Gaia, in or-

der to promote the city and the region to foreign consum-

ers. Are today’s Oporto and the Douro, as tourist destina-

tions, the result of this work begun more than hundred 

years ago?

Adriano lived in Paris and enjoyed contact with the great 

artists of the time, from whom he strove to illicit ideas for 

posters. It was at this time that, for the first time, there was 

no longer any censorship, nudes appeared and he took 

this culture around the globe, and primarily to Brazil. In 

Brazil he had such an influence that Port Wine was called  

«Adriano». We can say that Adriano was a major pro-

ponent of marketing in the Port Wine sector, the first to 

give importance to the bottle, which had to be attractive, a 

piece of art. In terms of marketing in Portugal, Adriano is a  

case study.

By the end of the 19th century, Adriano was sending free 

gifts to Brazil, featuring iconic elements of Portuguese 

culture. Was this marketing ploy what made Oporto and 

Gaia’s riverfronts icons?

Without a doubt. Even today, in Brazil, they talk of when 

the steamboat would arrive, and the quay would be packed 

because people wanted to see what the free gift was that 

came in the box. These gifts included ashtrays with illus-

trations of azulejo tiles from Oporto, photographs and even 

books by Camões, works by Teixeira Pascoais, by Medina… 

All this culture was passed on through these gifts.    

«O Vinho do Porto é um embaixador 
de todo o país» \\ «Port Wine is an 
ambassador for the entire country»

No fundo foi pioneiro a conciliar o comércio à arte...

Exatamente, trabalhava ao mais alto nível cultural. Tra-

balhava com os melhores artistas, mesmo com algumas 

vedetas mundiais, de todos os sectores transversais à arte, 

desde a pintura à escultura, passando pela música. 

Pode-se afirmar que o vinho do Porto, o Douro, as caves, 

são embaixadoras da cidade do Porto? 

O Vinho do Porto é um embaixador de todo o país. Dizia-se 

que, de Portugal, se conhecia o Vinho do Porto, a Amália, o 

Eusébio e Fátima. O Vinho do Porto é o mais antigo, já vem 

do século XVII.

O Douro, o Porto e a ribeira de Gaia. Estamos perante o 

triângulo mais bem sucedido na produção de vinhos?

Ainda não é o mais famoso porque isto demora o seu 

tempo. Nós começamos há pouco tempo. Mas que se está 

a implementar com grande velocidade, está. Nos últimos 

30 anos passámos praticamente da Idade Média para um 

mundo completamente diferente, no que diz respeito aos 

jovens no setor, ao turismo...

Referiu os jovens. Fala muitas vezes da dificuldade de os 

jovens integrarem o setor, devido à necessidade de asse-

gurarem um stock de 150 mil litros. Isto mantém-se?

Infelizmente mantém-se. É necessário um rejuvenesci-

mento no setor e para isso é preciso a irreverência e moti-

vação dos jovens. É preciso novas ideias e novos caminhos. 

He was a pioneer in combining business with art…

Exactly. He worked at the highest cultural level. He 

worked with the finest artists, even with some world stars, 

from every artistic field, including painting, sculpture  

and music.

Could you say that Port Wine, the Douro, the cellars, are 

ambassadors for the city of Oporto?

Port wine is an ambassador for the entire country. It was 

said that what people knew about Portugal was Port Wine, 

Amália, Eusébio and Fátima. Port Wine is the oldest, dating 

back to the 17th century.

The Douro, Oporto and the Gaia Riverfront. Is this the 

most successful wine production triangle?

It still isn’t the most famous, because this takes its time. 

We only started recently. But it is being implemented with 

great speed. In the last 30 years we have practically made it 

from the Middle Ages into an entirely different world, when 

it comes to young people in the industry, or to tourism…

You mentioned young people. You often talk about 

how difficult it is for young people to get into the sector, 

due to the need to ensure a stock of 150,000 litres. Is this 

still the case?

Unfortunately it still is. The sector is in need of rejuvena-

tion and to this end we need the irreverence and motiva-

tion of young people. We need ideas and new directions. 
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Não há nenhum setor que possa viver sem renovação. Os 

jovens têm que ter tenacidade para lutar pelo que querem 

mas o setor também tem que perceber que precisa deles.

O negócio está monopolizado pelas grandes produtoras?

Está circunscrito. Um jovem não tem dinheiro para criar 

stocks. Mas também não se pode pegar numa varinha de 

condão e de um momento para o outro muda-se tudo. É 

preciso fazer isto com bom senso. 

E em relação aos agricultores, é um setor que está está-

vel ou há dificuldades?

Felizmente o Vinho do Douro deu um grande impulso 

à região do Douro. Começámos com o Duas Quintas uma 

nova era para o Vinho do Douro, que só existia de forma 

tradicional. O Duas Quintas foi um projeto de grande suces-

so e motivou todas as outras casas exportadoras para se 

juntarem a nós neste mercado de Vinhos do Douro, o que 

foi muito benéfico para a região. Só com Vinho do Porto, 

não sei se a região hoje ainda aguentaria... 

Isto é uma tentativa de comercializar o Douro?

Claro. Uma quinta tem uma autorização limitada para fa-

zer Vinho do Porto. Nós tínhamos uma quinta onde só me-

tade podia ser utilizada para fazer Vinho do Porto, sendo 

que o resto partia para destilação. O Vinho do Douro veio 

valorizar toda essa parte. 

O Duas Quintas é um vinho com forte cunho pessoal. É o 

maior orgulho na carreira? 

É, com certeza. Mas é também a consciência de que na 

Ramos Pinto se desenvolveu um intenso trabalho a nível 

técnico e de gestão. Estamos agora a celebrar 25 anos e 

There is no sector that can live without renovation. Young 

people need to be tenacious to fight for what they want but 

the sector also needs to understand that it needs them.

Is the industry monopolised by major producers?

It is limited. A young person doesn’t have money to build 

up stock. But at the same time you can’t just wave a magic 

wand and change everything from one moment to the 

next. You have to do this with common sense.

And with regard to farmers, is this a stable sector or is  

it suffering?

Fortunately, Douro wine has given a major boost to the 

Douro region. With Duas Quinta we began a new era for 

Douro wine, which only existed in its traditional form. Duas 

Quintas was a highly successful project and motivated all 

the other exporting houses to join us in this Douro wine 

market, which has proved very beneficial for the region. 

With Port Wine alone, I’m not sure if the region would still 

cope today…

Is this an attempt to market the Douro?

Of course. An estate is only authorised to produce a lim-

ited amount of port wine. We had an estate where only half 

could be used to make Port Wine, with the rest being dis-

tilled. Douro wine has given value to all this part.

Duas Quintas is a wine with its own personality. Is it the 

greatest source of pride in your career?

It is, quite clearly. But it is also the knowledge that in-

tense work has been developed in terms of technique and 

management at Ramos Pinto. We are now celebrating 25 

years and the brand is going strong. We export all over and 

vemos que a marca está com muita força. Exportamos 

para todo o lado e é uma marca muito reputada, sobretudo 

devido à consistência de qualidade ao longo dos anos. Fa-

zer um vinho bom acontece, mas fazer todos os anos um 

vinho bom é mais complicado.

Mas afinal, que características especiais tem o Douro 

para que seja uma região vinícola por excelência?

O Douro é uma região muito heterogénea, que dá muitos 

tipos de vinho. Não é uma região plana, tem vários micro-

climas e vai fazendo vários tipos de vinho e, devido a essa 

heterogeneidade, dá para afinar o vinho em função do ano. 

Cada microclima é como se fosse uma nota de um piano 

e o Douro é como um piano onde se podem tocar as mais 

belas sinfonias. Estamos a aprender as nossas sinfonias e 

a desenvolver isso. Já temos Vinhos do Douro considera-

dos excelentes pelas melhores revistas do mundo. 

É descendente de famílias com gerações e gerações de 

ligação aos vinhos. É mais um dos que, como costuma di-

zer, já nasceu com vinho no sangue? 

A minha mãe é Ramos Pinto, o meu pai é Nicolau de  

Almeida, os meus filhos são a sexta geração a fazer vinho. 

Eu estou no final da minha 

carreira na Ramos Pinto, 

mas também comecei o 

meu novo projeto, Quinta de 

Monte Xisto, com os meus 

filhos que são enólogos e 

que tem corrido muito bem. 

Com este projeto do Quinta de Monte Xisto, fora da  

Ramos Pinto, é uma espécie de John Lennon que saiu dos 

Beatles e avançou para uma carreira a solo? 

(Risos) Eu tocava baixo, aliás tinha um igual ao do Paul 

McCartney. O Monte Xisto é mais um desafio, mas não 

havia outra saída. Aquilo foi feito naturalmente, ainda por 

cima num sítio cheio de pedra, virgem. Mas quis começar 

tudo de novo. Claro que é um investimento grande, que fica 

para os meus filhos. É preciso ter paciência, saber esperar, 

estudar a especificidade do local... Contudo estarei sempre 

ligado à Ramos Pinto, nem que seja pela alma.

Portugal, para além de saber produzir vinho, sabe gostar 

de vinho?

Há uma cultura de vinho que se instalou e que tem evo-

luído, bem como a exigência do consumidor português. As 

pessoas conhecem, há termos de comparação e escolhe-

-se em função daquilo que cada pessoa gosta. Infeliz-

mente, ainda temos pouco investimento na divulgação do 

Vinho do Porto em Portugal. Aqui, entra-se num bar e vê-

-se as prateleiras com whiskies, mas não há um Vinho do 

Porto. Esta cultura da promoção já deu muitos passos mas 

ainda precisa ser revista. 

it is a highly reputed brand, especially due to the consist-

ent quality over the years. You can make a good wine, but 

to make a good wine year after year is more complicated.

But just what is it about the Douro that makes it an ex-

ceptional winegrowing region?

The Douro is far from uniform, which leads to many 

kinds of wine. It is not a flat region, it has an array of mi-

croclimates and is producing various types of wine and, 

due to this variety, you can fine tune the wine according 

to the year. Every microclimate is as if a note played by 

a piano and the Douro is like a piano on which you can 

play the most beautiful symphonies. We are learning 

our symphonies and developing this. We already have 

Douro wines that are considered excellent by the world’s  

best magazines.

You come from families with generations and genera-

tions involved in wine. Are you yet another person, as you 

like to say, to be born with wine in your blood?

My mother is Ramos Pinto, my father is Nicolau de 

Almeida, my children are the sixth generation to be mak-

ing wine. I am at the end of my career at Ramos Pinto, but 

I have also started my new 

project, Quinta de Monte 

Xisto, with my sons, who are 

oenologists, and it has gone 

very well.

With this Quinta de Monte 

Xisto project, separate to 

Ramos Pinto, are you some kind of John Lennon, leaving 

the Beatles to go solo?

(Laughter) I played bass; indeed I had the same one as 

Paul McCartney. Monte Xisto is yet another challenge, but 

there was no other way. This was done naturally; what’s 

more it was in a place that had never been farmed, full of 

stones. But I wanted to start everything from scratch. Of 

course it is a huge investment, which remains for my chil-

dren. You need to be patient, to know how to wait, study the 

specific character of the site…Nevertheless, I will always be 

connected to Ramos Pinto, through my soul if nothing else.

Besides knowing how to produce wine, does Portugal 

know how to enjoy wine?

There is a wine culture that has been established and 

which has evolved, in addition to Portuguese consumers 

being demanding. People have knowhow; they can make 

comparisons and choose according to their individual 

tastes. Unfortunately, as yet little investment is made in 

promoting Port Wine in Portugal. You go in a bar here and 

you see shelves with whiskies; but there’s noPort Wine. 

This culture of promotion has already made some progress, 

but it still needs to be reviewed. 

«Estarei sempre ligado à Ramos Pinto, 
nem que seja pela alma» \\ «I will 

always be connected to Ramos Pinto, 
through my soul if nothing else»

© ARQUIVO JNA



Zona emblemática na cidade de Lisboa, o Parque das 

Nações é uma das zonas mais exclusivas da capital portu-

guesa. E é aqui, bem de frente para o Tejo, que se encontra 

o hotel MYRIAD, uma opção a ter em conta para aqueles 

que pretendem usufruir de uma estadia num dos destinos 

europeus mais aclamados do momento. O MYRIAD, hotel 

que pertence à cadeia SANA HOTELS, funde-se com a tor-

re Vasco da Gama, com quem partilha a espinha vertebral, 

An iconic part of the city of Lisbon, the Parque das Nações 

is one of the most exclusive areas in the Portuguese capi-

tal. And it is here, looking out over the Tagus, that you find 

the MYRIAD hotel, a convincing option to bear in mind 

for anyone planning a trip to one of the most acclaimed  

European destinations of the moment. The MYRIAD hotel, 

which belongs to the SANA HOTELS chain, merges into the 

Vasco da Gama tower, with which it shares its backbone, in 
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HOTEL MYRIAD
Exclusividade sobre o Tejo

Exclusivity above the Tagus

TEXTO TEXT JOÃO AFONSO RIBEIRO \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY MYRIAD/SANA HOTELS

SUPREME FLAVOURS



num edifício ‘vestido’ de vidro, de forma a reter a imensa 

luz natural que banha a solarenga cidade de Lisboa. 

Com uma decoração sofisticada e cosmopolita, o 

MYRIAD tem na vista privilegiada sobre o Tejo um dos seus 

principais atrativos, característica sobejamente aproveita-

da para integrar serviços de qualidade como o SPA Sayan-

na Wellness ou o River Lounge, um restaurante literal-

mente erigido sobre as águas do rio. 

Mas, mais do que um hotel exclusivo, o MYRIAD preten-

de ser embaixador de um estilo de vida. Daí que a priori-

dade passe sempre pelo garante do conforto e bem-estar 

dos clientes. Foi a pensar nisso que surgiu o conceito dos 

piqueniques gourmet. Passa a ser desnecessária a inces-

sante busca pelo restaurante ideal, com a melhor vista.  

Zelando pelo conforto, o MYRIAD criou, para os seus clien-

tes, um serviço de entrega de refeições preparadas pelo 

chef Frederic Breitenbucher. A ideia é que se usufrua tran-

quilamente da cidade de Lisboa pelo que, à hora marcada 

e num dos quatro locais possíveis, basta que se deixe de-

liciar pelo conteúdo selecionado de uma cesta composta 

pelos melhores queijos, frutas, saladas, sumos naturais ou 

deliciosas sobremesas, bem ao estilo do verão. Sem preo-

cupações, sem dores de cabeça, basta usufruir. 

a building ‘dressed’ in glass, so as to soak up the immense 

natural light bathing the sunny city of Lisbon. 

With a sophisticated and cosmopolitan décor, the MYR-

IAD enjoys privileged views over the Tagus one of its main 

attractions, which it makes exceptional use of in quality 

services such as the SPA Sayanna Wellness or the River 

Lounge, a restaurant literally erected above the waters of 

the river.

But, more than an exclusive hotel, the MYRIAD aims to 

be an ambassador for a certain lifestyle. Hence its priority 

to ensure the comfort and well being of its guests. It was 

with this thought in mind that the gourmet picnics con-

cept came into being. Now there’s no need to hunt out the 

ideal restaurant, with the best view. Ensuring your com-

fort, the MYRIAD has created for its guests a meal delivery 

service prepared by chef Frederic Breitenbucher. The idea 

is to enjoy the city of Lisbon at your leisure, whereby, at 

a given time and at one of four iconic locations, you can 

indulge in the select contents of a hamper featuring the 

finest cheeses, fruit, salads, natural juices and delicious 

desserts, and soak up the summer at its most stylish. No 

hassles or headaches – just pure pleasure.  

LUXURY  STYLE

OLGA 
NORONHA

Joalharia Medicamente Prescrita
Medically Prescribed Jewellery

TEXTO TEXT ESTELA ATAÍDE \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY 1 DANIEL PIRES; 2 MARTA SOFIA GUIMARÃES; 3,4,5 OLGA NORONHA 
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Quando, entre uma história e outra, Olga Noronha con-

fessa com entusiasmo não haver nada que lhe «dê mais 

prazer do que começar as coisas e não saber onde elas vão 

acabar», percebe-se imediatamente como conseguiu, em 

tão tenra idade (tem atualmente apenas 25 anos), lançar 

um conceito tão audacioso como a Joalharia Medicamente 

Prescrita. «Estou a propor joalharia para estar dentro do 

corpo», explica a designer portuguesa, com a segurança 

de quem tem uma fé inabalável na sua ideia.

Tudo começou com o projeto de final de curso, na Central 

Saint Martins College of Art & Design, em Londres. Desa-

fiando-se e enfrentando o seu trauma de agulhas, usou-as 

para criar joalharia. O proje-

to, então chamado Conflito: 

Rejeição/Atração, viria a 

transformar-se na sua tese 

de mestrado e agora douto-

ramento (que está a desen-

volver na Goldsmiths College), dando origem ao irreveren-

te conceito de Joalharia Medicamente Prescrita. 

Familiarizada com o mundo da medicina – ambos os 

pais são médicos e o pai é ortopedista e diretor clínico da 

Federação Portuguesa de Futebol -, Olga Noronha lançou-

-se numa profunda investigação acerca do universo das 

próteses e ortóteses para dar vida à Joalharia Medica-

mente Prescrita. Tendo como ideia central «única e sim-

plesmente o potencial de personalização, colocar um ga-

tilho emocional» em instrumentos médicos como colares 

cervicais, talas ou próteses, o conceito desenvolvido pela 

designer permite que estes objetos sejam personalizados 

When, between one story and another, Olga Noronha 

enthusiastically confesses to not having anything that 

«gives her more pleasure that starting things and having 

no idea where they are going to end», you can immedi-

ately understand how she managed, at such a tender age 

(she is now 25 years old), to launch such a daring concept 

as Joalharia Medicamente Prescrita [Medically Prescribed 

Jewellery]. «I am proposing jewellery for within the body», 

the Portuguese designer explains, with the conviction of 

someone who has unshakable faith in their idea.

It all began with her final coursework at Central Saint 

Martins College of Art & Design, in London. Challenging 

herself and confronting her 

fear of needles, she used 

them to create jewellery. 

The project, then referred to 

as Conflict: Rejection/At-

traction, would become her 

master’s thesis and now doctorate (which she is taking at 

Goldsmiths College), giving rise to the irreverent concept of 

Joalharia Medicamente Prescrita.

Familiar with the world of medicine – both her parents 

are doctors and her father is an orthopaedist and clini-

cal director of the Portuguese Football Federation –, Olga 

Noronha embarked on detailed research into the world of 

prostheses and orthoses, to bring to life Joalharia Medica-

mente Prescrita. With a central idea that is «unique and 

simply the potential for customisation, adding an emo-

tional trigger» to medical instruments such as neck brac-

es, splints or prostheses, the concept developed by the 

«Estou a propor joalharia para estar 
dentro do corpo» \\ «I am proposing 

jewellery for within the body»

 OLGA NORONHA

pelo paciente, que pode escolher o material, decorá-los 

com pedras ou metais preciosos ou simplesmente adi-

cionar um detalhe interessante, como um belo poema. 

Quando confrontada com a questão inevitável – quem vai 

ver estas peças, se estiverem escondidas dentro do corpo? 

–, responde: «Por algum motivo isto também é chamado 

joalharia de autossatisfação», salientando sempre a von-

tade de colaborar para a rápida recuperação daqueles que 

necessitam destes instrumentos após sofrerem um trau-

ma corporal. 

E a chegada ao mercado deste projeto parece estar cada 

vez mais próxima. «Segundo os pareceres médicos e de 

bioengenharia, neste momento a Joalharia Medicamente 

Prescrita (as placas de fixação de clavículas, as placas de 

fixação de filigrana, etc.) está pronta a colocar dentro do 

corpo – exceto as próteses da anca, que ainda não estão 

desenvolvidas a nível de serem colocadas imediatamen-

te», revela Olga Noronha, sem tentar esconder o orgulho de 

ver o seu projeto a caminho da concretização.

designer enables these pieces to be customised by the pa-

tient, who can choose the material, decorating them with 

precious stones or metals, or simply add an interesting 

detail, such as a lovely poem. When confronted with the 

inevitable question – who is going to see these pieces if 

they are hidden in the body? – she replies: «For some rea-

son this is also called self-satisfaction jewellery», always 

stressing the desire to collaborate towards the quick re-

covery of anyone who needs these instruments after suf-

fering trauma to the body. 

And the arrival on the market of this project seems to 

be nearing. «According to medical and bioengineering  

reports, Joalharia Medicamente Prescrita (clavicle attach-

ment plates, filigree attachment plates, etc.) is now ready 

to be placed into the body – apart from hip prostheses, 

which are still being developed to a level at which they can 

be fitted», Olga Noronha reveals, without trying to disguise 

her pride at seeing her project on the road to realisation.



\\SIXTH SENSE

As malas de viagem da Rimowa são um produto de 

alta qualidade, cuja estrutura em alumínio e mag-

nésio permite uma durabilidade e qualidade acima 

da média. Com um design retro mas extremamente 

apelativo, as malas ultraleves da coleção Limbo mar-

cam a diferença em qualquer lounge de aeroporto. Os 

compartimentos inteligentes e o sistema de combi-

nação de fechaduras embutidas na estrutura são a 

garantia da segurança de bens e documentos. A co-

leção está disponível em vários tamanhos, variações 

e opções de cor.  

Rimowa luggage is a high quality product. The alu-

minium and magnesium structure of which ensures 

above average durability and sturdiness. With their 

highly appealing retro design, the ultra light bags in 

the Limbo collection stand out in any airport lounge. 

Its intelligent compartments and TSA lock integrat-

ed into the case, Limbo luggage ensure the safety of 

goods and documents. The collection is available in 

various sizes, formats and colour options.

RIMOWA



Para este verão a Burberry apresenta uma coleção com 

forte enfoque nos tons pastel e cores brilhantes. O desta-

que vai para as bolsas multicolor em couro de grão com 

listras pintadas à mão nas bordas. Construídas com uma 

camada dupla, a linha de mini bolsas da Burberry vem com 

dois bolsos internos e costura de couro, de modo a garan-

tir a resistência e durabilidade. As alças são também feitas 

em couro e costuradas à mão, estando ainda disponível 

uma alça de ombro removível e fechos que, segundo a pró-

pria marca, têm «inspiração heritage». 

For this summer, Burberry presents a collection strongly 

focusing on pastel shades and bright colours. Highlights 

include the multicolour bags in grosgrain leather with hand 

painted stripes on the edges. Featuring double-layered 

construction, the range of mini bags from Burberry comes 

with two interior pockets and leather-bound seams, so as 

to ensure resistance and durability. The handles are also 

made of leather and hand stitched, while the bags also 

come with a removable shoulder strap, and buckle fasten-

ing, which the brand refers to as «heritage-inspired».

BURBERRY

O filme Le Mépris de Jean-Lux Goddard dá o mote para uma 

coleção do estilista Nuno Baltazar, que remete para a dicoto-

mia presente entre as grandes produções de Hollywood e o 

cinema de autor, metaforizando assim o seu próprio percurso 

profissional. Numa coleção baseada nas tradições gregas e 

na mitologia clássica, as peças apresentam uma forte incisão 

nos volumes e nas silhuetas. Baltazar tem como pretensão 

enfatizar o corpo feminino, sendo a paleta de cores baseada 

no preto e branco, bem como no azul, verde e vermelho, cuja 

inspiração tem origem mediterrânea, sobretudo na ilha ita-

liana de Capri. 

The film Le Mépris, by Jean-Luc Goddard, sets the tone for a 

collection by fashion designer Nuno Baltazar, which refers to 

the dichotomy found between major Hollywood productions 

and art cinema, thus metamorphosing his own professional 

path. In a collection based on Greek traditions and classical 

mythology, the pieces present a strong focus on volume and 

silhouettes. Baltazar’s aim is to emphasise the female body, 

while the colour palette features black and white, in addition 

to blue, green and red, the inspiration for which lies in the 

Mediterranean, and in particular in the Italian island of Capri.

NUNO BALTAZAR
Fundada em 2011 pelo designer colombiano Edgardo  

Osório, esta marca de calçado, sediada em Florença, che-

ga ao público com propostas inspiradas na musa francesa 

Loulou de la Falaise e nos acordes da música de Pharrell 

Williams. Para este verão, a marca apresenta a coleção Pop 

Jungle, baseada num estilo fresco mas arrojado, com refe-

rências multiculturais. É desta forma que Osório dá o mote  

para uma coleção de uma marca jovem que já se impôs no 

mercado como uma referência. Na Aquazzura, as soluções 

apresentadas são heterogéneas, diversificadas mas, ao 

mesmo tempo, audaciosas e de inspiração pop. 

Founded in 2011 by Columbian designer Edgardo Osório, 

this footwear brand, based in Florence, reaches the pub-

lic eye with proposals inspired by the French muse Loulou 

de La Falaise and by the music of Pharrell Williams. For 

this summer, the brand presents its Pop Jungle collection, 

based on a fresh and more daring style, with multicultural 

references. In this way Osório sets the tone for a collection 

from a new brand, which has already made a name for it-

self in the market. At Aquazzura, the solutions presented 

are varied, diverse yet, at the same time, daring and ins-

pired by pop culture. 

AQUAZZURA
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A coleção Haute Joaillerie da Chopard pretende homena-

gear a luz e a cor das estações, com especial enfoque no 

verão. As peças desta coleção, com um design moderno, 

exprimem por si só a excelência a que a marca já habi-

tuou. Feitas à mão por artesãos que aplicam o seu talen-

to na criação de peças de arte únicas e sublimes, as peças 

são produzidas através da utilização de uma técnica mis-

ta, que integra conhecimento artesanal e tradicional com 

metodologias baseadas em alta tecnologia. O processo de 

produção é acompanhado de perto por uma atenta e apai-

xonada Caroline Scheufele, diretora artística da Chopard.

The Haute Joaillerie collection from Chopard aims to pay 

tribute to the light and colour of the seasons, with spe-

cial attention to summer. The pieces of this collection, 

with their modern design, fully express the excellence 

the brand inspires. Handcrafted by craftsmen that apply 

their talent to creating unique and sublime works of art, 

the pieces are produced used a mixed technique, combin-

ing craftsmanship and traditional expertise with high tech 

methods. The production process is closely monitored by 

an attentive and passionate Caroline Scheufele, Chopard’s 

artistic director.

CHOPARD

Intitulada Secrets, a nova coleção de joias da Harry Winston 

pretende conjugar o que de melhor é feito na marca. A base 

da coleção prende-se na pretensão de ‘esconder’ um se-

gredo em cada peça, que está para além daquilo que pode 

ser observado no imediato. Com o objetivo de homenagear 

o próprio criador da marca, a coleção apresenta um design 

que explora a mística que o próprio Winston sempre quis 

imprimir à reconhecida marca de joalharia. Composta por 

29 peças trabalhadas em platina, que incluem diamantes 

da mais alta qualidade, a coleção está apenas disponível 

nas lojas oficiais da marca. 

Entitled Secrets, the aim of new jewellery collection by 

Harry Wilson is to combine the best the brand can do. 

The principle behind the collection involves the inten-

tion to ‘hide’ a secret in every piece, something that can’t 

be spotted at first glance. Conceived to pay tribute to the 

very creator of the brand, the collection presents a design 

that explores the mystique that Winston himself always 

strove to endow the renowned jewellery brand. Made up 

of 29 pieces crafted in platinum, which feature diamonds 

of the highest quality, the collection is only available at the 

brand’s official outlets.

HARRY WINSTON

\\QUINTESSENCE

THE GRIFFIN’S

Espelhando todo o requinte que a criatura mitológica que 

dá imagem à marca – o grifo – tem selado desde 1984, a 

Griffin’s Club Series III chega numa edição especial e limi-

tada a 25 mil charutos no popular formato Robusto. Se-

guindo o mesmo design moderno característico das duas 

edições Club anteriores, esta gama exclusiva foi pensada 

para ser a companhia perfeita numa saída noturna. Acom-

panhado por um cocktail baseado em rum, por exemplo, o 

sabor doce mas intenso deste charuto apimenta qualquer 

espírito. Envolvidos num invólucro ao estilo Ecuadorian 

Habano, que carimba um aspeto subtil mas sofisticado e 

fornece a cremosidade ideal, os charutos da Griffin’s Club 

Series III utilizam tabaco das Honduras e garantem uma 

combustão afiada em cinza branca. 

Reflecting all the refinement that the mythological crea-

ture lending its image to the brand – the griffin – has en-

sured since 1984, the Griffin’s Club Series III now comes 

in a special edition limited of 25,000 cigars in the popular 

Robusto format. Sticking to the same modern design seen 

in the two previous Club editions, this exclusive range 

has been designed to provide the perfect company on an 

evening out. Accompanied by a rum based cocktail, for 

example, the sweet yet intense flavour of this cigar adds 

spice to any spirit. Surrounded in an Ecuadorian Habano 

style wrapper, giving it a subtle yet sophisticated look and 

providing the ideal creaminess, Griffin’s Club Series III ci-

gars feature tobacco leaves from Honduras and guarantee 

sharp combustion and white ash.  
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Há mais de cem anos que a Montblanc é reconhecida 

pela sua qualidade e habilidade artesã. Símbolo de ex-

celência, a marca revisitou o passado à procura das me-

lhores técnicas que tornem os seus produtos únicos e 

distintivos. Desta procura na História, a Montblanc en-

controu uma forma de ampliar a beleza dos seus arti-

gos em pele, não descurando a funcionalidade de cada 

produto. Utilizando uma técnica de pintura usada na 

época renascentista por Leonardo Da Vinci, a coleção 

Meisterstück Sfumato traz as transições entre cores e 

tons numa espécie de sombra que dá um ar magistral e 

requintado a cada mala, carteira ou cinto. 

Montblanc has been recognised for its quality and 

craftsmanship for more than a hundred years. Symbol 

of excellence, the brand has revisited the past in search 

of the finest techniques to make its products unique 

and distinctive. In this quest through history, Montblanc 

has found a way of increasing the beauty of its leather 

goods, while bearing in mind the functionality of every 

product. Using a painting technique used in the Renais-

sance period by Leonardo Da Vinci, the Meisterstück 

Sfumato collection brings the transitions between col-

ours and shades in a kind of shadow that gives a mas-

terly and refined feel to each bag, wallet or belt.

MONTBLANC

Com a carismática assinatura dos cristais da Baccarat, 

a coleção B Mania é composta por botões de punho 

em formato tubo e banhados em ródio. Combinando de 

forma perfeita a prata com o cristal, estes elementos da 

gama de acessórios da Baccarat, inspirados na icónica 

coleção Harcourt, estão disponíveis em várias tonalida-

des como prata, preto ou cristal vermelho. Com um pa-

drão de corte plano e uma base hexagonal, estes botões 

de punho beneficiam de um design arrojado e de deta-

lhes emblemáticos, que mantêm o estilo clássico bem 

característico da marca.

With the charismatic signature of Baccarat crystals, the 

B Mania collection features tube shaped, rhodium plated 

cufflinks. Perfectly combining silver with crystal, these 

items from the Baccarat accessories range, inspired by 

the iconic Harcourt collection, are available in various 

colours, including silver, black, or red crystal. With a flat-

cut pattern and hexagonal base, these cufflinks enjoy 

a daring design and emblematic detailing, maintaining 

the classic style so characteristic to the brand.

BACCARAT
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Num conceito clássico que combina a qualidade do 

calçado português com a elegância e exuberância 

das criações francesas, a primeira coleção da Manuel 

Dupont procura satisfazer os desejos do homem mo-

derno, exigente e sofisticado. Com tendências urba-

nas que procuram conjugar a sofisticação citadina 

com o maior conforto, esta linha de calçado presta 

tributo ao bem mais precioso do tipo de homem que 

quer seduzir: o tempo. Nesta coleção Time, Manuel 

Dupont redobra a atenção aos detalhes que com-

põem o sapato, numa tentativa de fazer sobressair 

uma identidade masculina marcante. 

In a classic concept that combines the quality of  

Portuguese footwear with the elegance and exu-

berance of French creations, the first collection 

from Manuel Dupont strives to satisfy the wishes of 

modern, discerning and sophisticated men. Urban in 

style, seeking to combine city sophistication with the 

height in comfort, this range of footwear pays tribute 

to the most precious possession of the kind of man it 

hopes to impress: time. In this collection, entitled Time,  

Manuel Dupont redoubles its focus on the details 

making up the shoe, in an attempt to highlight a 

striking masculine identity.

MANUEL DUPONT
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PININFARINA

Com uma herança marcada pelos contrastes entre arte e 

indústria, tradição e inovação, elegância e desportividade, 

a Pininfarina é o emblema do estilo italiano. Reconhecida 

pela qualidade dos seus designs, que aliam excelência es-

tética a altas performances, a marca comemora os 85 anos 

com uma coleção que expressa o artesanato, a inovação e 

a busca por soluções capazes de desvendar novos mundos. 

Icon 85 é a primeira gama de produtos de lifestyle da Pinin-

farina, criada a partir de uma parceria com seis outras mar-

cas líderes. Numa edição limitada a 85 produtos, as emoções 

são exaltadas com uma linha composta por uma pulseira 

de linhas dinâmicas, uns óculos de sol de carácter desporti-

vo, um polo, uma ferramenta de escrita revolucionária, uma 

mala de viagem feita à mão e uma elegante caneta.

With a heritage marked by the contrasts between art and 

industry, tradition and innovation, elegance and sporting 

flair, Pininfarina is the emblem of Italian style. Recognised 

for the quality of its designs, which combine aesthetic 

excellence with high performance, the brand commemo-

rates 85 years with a collection that expresses craftsman-

ship, innovation and the quest for solutions able to uncov-

er new worlds. Icon 85 is the first range of lifestyle products 

from Pininfarina, created through a partnership with six 

other market leaders. In an edition limited to 85 products, 

emotions are heightened with a range featuring a bracelet 

of dynamic lines, sporty sunglasses, a polo shirt, a revolu-

tionary writing instrument, a handmade travel bag and an 

elegant fountain pen.

Em honra da memória do fundador, o novo relógio da marca 

segue um único princípio orientador: esquecer o passado e 

começar do zero. Numa nova visão do cronógrafo, tornan-

do-o uma componente central do relógio, o Louis Monet 

Memoris apresenta as horas como uma complicação (me-

canismos auxiliares acoplados a um movimento básico). O 

mostrador apresenta o cronógrafo e os seus componentes 

de maneira central, deixando as horas e os minutos num 

submostrador na posição das seis horas. De calibre LM54, 

diâmetro de 46 mm, corda automática e reserva de energia 

até 48 horas, esta peça está disponível em ouro rosa ou ouro 

branco, em três versões limitadas a 60 unidades.

In honour of the memory of the founder, the new watch 

from the brand follows a single guiding principle: forgetting 

the past and starting from scratch. In a new vision of the 

chronograph, making it a central component of the watch, 

the Louis Moinet Memoris tells the time like a complica-

tion (auxiliary mechanisms coupled to a basic movement). 

The dial features a chronograph and its components at the 

centre, leaving the hours and minutes in a sub-dial posi-

tioned at six o’clock. With a LM54 calibre, diameter of 46 

mm, automatic winding and power reserve for up to 48 

hours, this timepiece is available in pink gold or white gold, 

in three editions limited to 60 units.

LOUIS MONET

THE LAST DROP 

Especializada em descobrir os mais lendários elixires 

espirituosos, a The Last Drop Distillers apresenta uma 

quarta edição limitada. Proveniente da mistura de grãos 

e maltes destilados há meio século, este uísque escocês 

de 48 anos é verdadeiramente raro e promete uma ex-

periência inesquecível de degustação. Com apenas 592 

garrafas disponíveis, este uísque de sabor suave e cor 

de mel com traços de pêssego e pera foi meticulosa-

mente engarrafado à mão. Cada garrafa está colocada 

num estojo em pele verde, forrada a camurça, e faz-se 

acompanhar por uma réplica de 50 ml. 

Specialised in discovering the most legendary of spirit 

based elixirs, The Last Drop Distillers presents a fourth 

limited edition. Originating from a blend of grains and 

malts distilled half a century ago, this 48-year-old Scot-

tish whisky is truly rare and promises an unforgettable 

tasting experience. With only 592 bottles available, this 

smooth flavoured, honey coloured whisky, with hints 

of peach and pear, has been meticulously hand bot-

tled. Each bottle is placed in a green, suede lined leather 

case, and is accompanied by a 50-ml replica.



CONCORSO D’ELEGANZA 
VILLA D’ESTE

TEXTO TEXT JOÃO AFONSO RIBEIRO \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY BMW GROUP

Glamour sobre rodas \\ Glamour on wheels

LUXURY  STYLE

One of the most iconic classic and vintage car and mo-

torcycle contests, the Concorso d’Eleganza Villa d’Es-

te, took place once again on the shores of Lake Como, in  

Italy. In an event organised by BMW Group and by the Hotel 

Villa d’Este, the concorso, which combines the mysticism 

of classic cars with the glamour typical to northern Italy, 

this time featured the 1970s as its central theme: Seven-

ties style – the jetset is back was the slogan for the 2015 

edition. The overall winner this year was a well preserved 

Alfa Romeo 8C, from 1932, belonging to American David 

Sydorick, taking the Trofeo BMW Group, the contest’s most 

important trophy.

Indeed, the Concorso d’Eleganza Villa d’Este is a fixed 

date in the agendas of car fans, as one of the speciality’s 

most exclusive events. Created in 1929, with the aim of 

presenting some of the most exciting creations from the 

yet embryonic automotive industry of the time, it was, 

however, like so many other events from the first half of 

the 20th century, affected by the conflict that took Europe 

and the rest of the world to war. As such, the last version 

of the contest, based on the original concept, took place 

in 1949, the year in which some of the new versions and 

post-war automobile trends were presented on the shores 

of Lake Como, the fruit of an industry that was rebuilding 

itself after the consequences of war. The following year 

the event didn’t return and was forgotten for many de-

cades until, in the 1980s, it started up again, as a showcase 

for rarities and classic cars. More recently, at the end of 

the 1990s, the BMW Group took over its organisation and 

added a touch of modernity and suspense to the glamour 

122 \\  Villas&Golfe Villas&Golfe  \\ 123 

Um dos mais icónicos concursos de automóveis e 

motociclos clássicos e vintage, o Concorso d’Eleganza  

Villa d’Este, teve lugar, uma vez mais, nas margens do Lago 

Como, em Itália. Num evento organizado pelo BMW Group 

e pelo Hotel Villa d’Este, o concorso, que associa o misticis-

mo dos automóveis clássicos com o glamour típico do nor-

te de Itália, trouxe desta vez os anos 1970 como temática 

central: Seventies style – the jetset is back foi o mote lan-

çado para a edição de 2015. O grande vencedor deste ano 

foi um bem preservado Alfa Romeo 8C de 1932, do norte-

-americano David Sydorick, que arrecadou o Trofeo BMW 

Group, o mais importante da competição. 

De facto, o Concorso d’Eleganza Villa d’Este é um marco 

inamovível das agendas dos aficionados por automobilis-

mo, como um dos eventos mais exclusivos da especialida-

de. Criado em 1929, com o objetivo de apresentar algumas 

das mais entusiasmantes criações da indústria automóvel 

ainda embrionária de então, foi, no entanto, como tantos 

outros eventos da primeira metade do século XX, afeta-

do pelo conflito que atirou a Europa e o mundo para uma 

guerra. Assim, a última versão do concurso, baseada no 

conceito original, decorreu em 1949, ano em que foram 

apresentadas, nas margens do Como, algumas das novas 

versões e tendências automobilísticas pós-guerra, fruto de 

uma indústria que se estava a recompor das consequên-

cias do conflito. No ano seguinte, o evento não voltaria, 

tendo sido esquecido por longas décadas até que, já nos 

anos 1980, foi retomado como uma montra de raridades 

e automóveis clássicos. Mais recentemente, no final dos 

anos 1990, o BMW Group assumiu a organização e juntou 



inextricably linked to this event, bringing the past hand in 

hand with the future, creating a venue to showcase futuris- 

tic prototypes.

That was how Bentley took advantage of the event to 

unveil its Bentley EXP 10 prototype, the overall winner of 

the Design Award for Concept Cars & Prototypes. And re-

turning to classic cars, in addition to the 1932 Alfa Romeo 

8C, another highlight, taking the public vote and the Coppa 

d’Oro Villa d’Este trophy, was the Ferrari 166 MM, belonging 

to Brit Clive Beecham. 

ao glamour, elemento indissociável a este evento, um to-

que de modernidade e suspense, pondo o passado de mão 

dada com o futuro, ao criar uma montra para apresentação 

de protótipos futuristas. 

Foi assim que a Bentley aproveitou o evento para apre-

sentar o protótipo Bentley EXP 10, grande vencedor do 

prémio Design Award for Concept Cars & Prototypes. Ainda 

no que diz respeito aos clássicos, para além do Alfa Romeo 

8C de 1932, destaque para o prémio arrecadado pelo Ferrari 

166 MM, do britânico Clive Beecham, que foi o preferido do 

público para o troféu Coppa d’Oro Villa d’Este.



VOLVO XC90
TEXTO TEXT JOÃO AFONSO RIBEIRO \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY VOLVO CAR GROUP 

Elegância, conforto e segurança 
Elegance, comfort and safety

LUXURY  STYLE

The new XC90 is a motor vehicle that stamps its mark 

wherever it goes. Maybe because of its size, but also be-

cause of the modern feel of its fully redesigned front, the 

new seven-seat SUV from Volvo has been unveiled to 

the public with a design that sits well within the param-

eters set by the Swedish manufacturer. Nevertheless, in 

this new model there are new details that add a touch of 

modernity and freshness to a segment that is a hit among 

families looking for space, quality, comfort, but, above all 

else, exclusiveness. 

And if space isn’t a problem, the touch screen positioned 

in the central console contributes to refining comfort on 

board. When this screen, with its multimedia features, is 

connected to the British Bowers & Wilkins sound system, 

the Volvo becomes the car where you’ll wish you were, 

if you ever have the misfortune of being stuck in one of 

those jams able to bring the most patient of personalities 

to despair. 

And, as one would expect, given its status as a prerog-

ative for the Scandinavian make, safety has not been 

neglected, with the XC90 fitted with automatic braking, 

obstacle detection, lane and road departure warning, sign 

recognition system and a blind spot indicator. When it 

comes to power, the XC90 comes with a four-cylinder en-

gine from the new Drive-E family, which are more powerful 

and economical. In Portugal, the entry model is the 190-

bhp D4, with eight-speed automatic transmission. 
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O novo XC90 é um automóvel que impõe a sua presença 

por onde passa. Talvez pelo tamanho, mas também pela 

modernidade de uma frente completamente redesenha-

da, o novo SUV de sete lugares da Volvo apresenta-se ao 

público com um design que se enquadra dentro dos parâ-

metros que a marca sueca tem apresentado. Não obstante, 

neste novo modelo são integrados novos detalhes que dão 

um toque de modernidade e frescura a um segmento que 

tem feito sucesso entre as famílias que procuram espaço, 

qualidade, conforto mas, sobretudo, exclusividade. 

E se espaço não é problema, o ecrã touch colocado na 

consola central vem contribuir no sentido de aprimorar 

o conforto a bordo. Este ecrã, com capacidades multimé-

dia, quando conectado com o sistema de som da britânica 

Bowers & Wilkins, faz deste Volvo o carro onde vai desejar 

estar, caso tenha o infortúnio de enfrentar um daqueles 

engarrafamentos capazes de levar ao desespero a mais 

paciente das personalidades. 

Como não poderia deixar de ser, dado ser uma prerroga-

tiva da marca escandinava, a segurança não foi descura-

da, estando o XC90 equipado com travagem automática, 

deteção de obstáculos, aviso de saída de faixa e de estra-

da, sistema de reconhecimento de sinais e aviso de ângu-

lo morto. No que à motorização diz respeito, o XC90 vem 

equipado com um motor de quatro cilindros da nova fa-

mília Drive-E, mais potentes e económicos. Em Portugal, 

a versão de entrada é a D4 de 190 CV, com caixa automá-

tica de oito velocidades.
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LUXURY  STYLE

BENETTI VICA
Intimamente desafiante 
Intimately challenging
TEXTO TEXT JOÃO AFONSO RIBEIRO \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY THIERRY AMELLER

Olhá-lo de perfil é perceber o tom desafiador com que 

este novo modelo enfrenta as águas, nos seus 50 metros 

de comprimento. Desenhado para navegar essencial-

mente nas águas quentes do Mediterrâneo, o Benetti Vica 

idealiza-se pelos amplos espaços abertos e pelas amplas 

janelas, pensadas para receber a luz natural que inunda o 

sul da Europa. Mas este Be-

netti não é apenas mais um 

iate de luxo. A sua principal 

novidade assenta no uso 

de duas diferentes técnicas 

estruturais, ao conjugar um 

casco em fibra de vidro com 

uma estrutura baseada so-

bretudo em alumínio, o que 

permite uma especial acuidade no sentido de minimizar 

vibrações e maximizar o conforto a bordo. 

Mas o enfoque vai, de facto, para a exploração ao porme-

nor no aproveitar das condições climatéricas, para as quais 

o navio foi desenhado. De fabrico italiano, o Benetti Vica 

foca a sua aposta nos espaços marcadamente abertos, nas 

varandas que se estendem longitudinalmente e numa na-

vegação extremamente fácil, sem alvoroços. Nas melhores 

tardes de verão, o exterior convida a descontrair em um 

dos dois jacuzzis disponíveis ou a usufruir de relaxantes 

Seen in profile, the challenging air with which this new 

model faces the water can be understood, along its entire 

50 metres. Designed to be used primarily in the warm wa-

ters of the Mediterranean, the Benetti Vica is defined by 

its large open spaces and by its broad windows, devised 

to welcome the natural light flooding the south of Europe. 

But this Benetti is more than 

just a luxury yacht. Its major 

innovation lies in the use 

of two different structural 

techniques, combining a fi-

breglass hull with a primar-

ily aluminium superstruc-

ture, ensuring its particular 

adeptness at minimising 

vibrations and maximising onboard comfort.

In actual fact, however, attention has been focused in 

infinite detail on how to make best use of the climate for 

which the boat has been designed. Built in Italy, the Benetti 

Vica boasts strikingly open spaces, verandas that extend 

lengthwise and extremely easy, commotion-free sailing. 

On fine, summer afternoons, the outdoors beckons, relax-

ing in one of two jacuzzis at your disposal, or just soak-

ing up the sun. Once inside, the vessel offers comfort and 

O modelo Vica foi desenhado para 
navegar nas águas quentes do 

Mediterrâneo. \\ The Vica model has 
been designed to cruise the warm 

waters of the Mediterranean.
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banhos de sol. Uma vez no interior, a embarcação oferece 

comodismo e é embaixadora de um estilo de vida próprio. 

Um piano, karaoke, bar e uma área intimista com sofás, 

mesa de café e um grande televisor plasma compõem a 

área social. Um pouco mais abaixo encontram-se os qua-

tro quartos, dois deles equipados com camas king size. 

A propulsão é da responsabilidade de dois motores CAT 

C32 Acert, que debitam, no seu conjunto, 2600 cavalos de 

potência e são o garante de potência suficiente para mo-

ver as 498 toneladas do navio. O Benetti Vica tem uma au-

tonomia de quatro mil milhas náuticas a uma velocidade 

cruzeiro de 12 nós, estabelecendo, no entanto, os 15.5 nós 

como velocidade máxima anunciada pela marca. 

a lifestyle of its own making. A piano, karaoke, bar and a 

cosy area complete with sofas, coffee table and large-

screen plasma TV, make up the social area. Down a level, 

we find the four bedrooms, two featuring king size beds.

The superyacht is powered by a pair of CAT C32 Acert 

engines, which together provide 2600 horsepower, ensur-

ing enough power to move the 498 tonnes of the boat. The 

Benetti Vica has a range of four thousand nautical miles 

and a cruising speed of 12 knots, while boasting, according 

to the brand, a top speed of 15.5 knots. 



Pureza ou serenidade? A dúvida instala-se ao procurar a 

palavra ideal, aquela que melhor traduza a essência desta 

residência no Mediterrâneo. Será a pureza, alusiva à predo-

minância do branco em toda a casa, apenas pontuado pelas 

tonalidades de azul do céu e do mar? Ou será antes a sere-

nidade, transmitida pelo cenário tranquilizante que envolve 

a Sardinera House e que se estende a todas as divisões? 

Erigida no topo de uma colina em Jávea, Alicante, o novo 

projeto do gabinete espanhol Ramon Esteve foi concebi-

do para tirar o máximo partido da sua localização, entre 

El Portixol e Cala Blanca. Simultaneamente recatada e 

Purity or serenity? The doubt arises when looking for 

the ideal word that best translates the essence of this resi-

dence on the Mediterranean. Is it purity, given the predomi- 

nance of white throughout the house, enhanced solely by 

the shades of blue provided by the sky and the sea? Or is it 

serenity, provided by the peaceful setting surrounding the 

Sardinera House, and flowing into all of its rooms?

Stood on a hilltop in Jávea, Alicante, the new project from 

Spanish design studio Ramon Esteve has been devised to 

make the very most of its location, between El Portixol and 

Cala Blanca. At the same time discreet and receptive to the 
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SARDINERA HOUSE
TEXTO TEXT ESTELA ATAÍDE  \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY MARIELA APOLLONIO 2014

Harmonioso Refúgio \\ Harmonious Refuge

LUXURY  STYLE



recetiva ao exterior, a Sardinera House revela duas faces 

distintas, quase duas personalidades opostas: enquanto a 

fachada da entrada, hermética e opaca, é protegida por um 

sistema automático de persianas, que protege da exposi-

ção ao sol e limita a visão a partir da rua, o lado Este é muito 

mais permeável e transparente. Longe dos olhares alheios, 

a casa permite apenas a entrada dos elementos naturais, 

que se transformam nos componentes decorativos. Tres-

passando sem limites as amplas janelas e portas, as cores 

da natureza dialogam com o branco, a cor predominante 

do edifício. 

Um pouco por toda a casa – das áreas comuns no piso 

térreo, aos quartos no primeiro piso, passando pela pisci-

outside world, the Sardinera House reveals two different 

faces, almost two opposing personalities: while the her-

metic and opaque façade of the entrance is protected by an 

automatic system of adjustable shutters, which shields it 

from exposure to the sun and limits views from the outside, 

the eastern side is much more permeable and transparent. 

Far from unwanted eyes, the house allows nothing but the 

entrance of natural elements, which are transformed into 

decorative components. Free to cross the boundaries of 

expansive windows and doors, the colours of nature intera- 

ct with the predominant white of the building.

Throughout the house, from the communal areas on 

the ground floor, to the bedrooms on the first floor, or the 
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Following its cancellation in March, due to a storm that hit 

the archipelago, the Madeira Islands Open BPI has been 

postponed and will now be held between July 30 and  

August 02, at Santo da Serra golf club. The renowned tour-

nament, which will hold its 23rd edition within the Europe-

an golf circuit, is the most important Portuguese tourna-

ment on the Challenge Tour and has a pot of 600,000 Euros 

in prize money. 

This time, at the height of summer, the organisation is 

confident that the weather conditions will prove ideal 

and contribute to ensuring the three nine-hole courses 

are in the best condition, revealing all their beauty and 

splendour, reason for which the event is supported by the  

Madeira Regional Government and by the Portuguese 

Tourist Board. 

This tournament, which counts in The Race to Dubai and 

Challenge Tour rankings, was won in 2012 by Portuguese 

Ricardo Santos and, in 2013, by American Peter Uihlein, with 

both winning the Sir Henry Cotton Rookie of the Year award. 

In the last edition, in 2014, the winner was Englishman,  

Daniel Brooks.

Após ter sido cancelado em março devido à intempérie que 

se abateu sobre o arquipélago, o Madeira Islands Open BPI 

foi adiado e terá agora lugar entre o dia 30 de julho e 2 de 

agosto, no clube de golfe Santo da Serra. O consagrado tor-

neio, que vai somar a sua 23.ª edição no circuito europeu de 

golfe, é o mais importante torneio português do calendário 

do Challenge Tour e tem disponível um total de 600 mil eu-

ros para distribuir em prémios. 

Desta feita, em pleno verão, a organização está confiante 

que as condições meteorológicas serão as ideais e contri-

buirão para que os três campos de nove buracos estejam 

nas melhores condições e mostrem toda a sua beleza e 

esplendor, razão pela qual a prova é apoiada pelo Governo 

Regional da Madeira e pelo Turismo de Portugal. 

Este torneio, a contar para os rankings The Race to Dubai e 

Challenge Tour, foi ganho em 2012 pelo português Ricardo 

Santos e, em 2013, pelo norte-americano Peter Uihlein, 

sendo que ambos ganharam o prémio Sir Henry Cotton 

Rookie of the Year. Na última edição, em 2014, o vencedor 

foi o inglês Daniel Brooks.

MADEIRA ISLANDS OPEN 

\\SPORT SHOTS
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na interior, ginásio e sauna na cave –, os espaços e divi-

sões são articulados com fluidez. É o que acontece, por 

exemplo, com as piscinas interior e exterior: situadas em 

níveis distintos, estão porém ligadas por uma janela lon-

gitudinal, através da qual a água da piscina exterior lança 

sombras sobre a piscina interior. Numa constante intera-

ção entre espaços e entre interior e exterior, a Sardinera 

House absorve o doce embalo das águas turquesa do Me-

diterrâneo, incitando a uma experiência contemplativa e 

de fusão com a natureza, uma experiência simultanea-

mente pura e serena.

indoor swimming pool, gym and sauna in the basement, 

the spaces and rooms enjoy a fluid connectivity. This can 

be said, for example, of the indoor and outdoor swimming 

pools: located on different levels, they are nonetheless 

connected by a longitudinal window through which the 

water of the outdoor pool casts its watery shadows onto 

the indoor pool. In a constant interaction between spaces 

and between indoors and out, the Sardinera House ab-

sorbs the sweet embrace of the turquoise waters of the 

Mediterranean, encouraging an experience of contempla-

tion and of fusion with nature; an experience that is both 

pure and serene.
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On the world polo circuit, British Polo Day is a highlight on 

the international calendar. Attended by a host of countries, 

the circuit takes on a global scale, transforming into one of 

polo’s most popular events. 

With the first edition held in 2009, the event has in the 

meantime enjoyed more than 40 editions, having travelled 

to 15 different countries across the five continents, while 

featuring the regular presence of some of the world’s best 

players of the moment, in addition to some stars of show 

business and from various royal houses around the globe.

Part of the circuit, the next tournaments will be in China, 

September 13, in Singapore, October 31, on the islands of 

Sumba (Indonesia), November 07, in Mexico, November 

28, and, completing the year, in India, with the date set for 

December 16-18. 

No panorama mundial do polo, o British Polo Day é um 

evento que se impôs já à escala mundial. Com presença 

em inúmeros países, o circuito leva o polo à escala global 

e traduz-se num evento a seguir por todos os apaixonados 

pela modalidade. 

Com a primeira edição a remontar a 2009, o evento já 

teve entretanto mais de 40 edições, tendo passado por 

15 diferentes países distribuídos pelos cinco continentes, 

e conta com a presença habitual de alguns dos melhores 

jogadores mundiais da atualidade, bem como algumas 

estrelas do mundo do espetáculo e das diferentes casas 

reais mundiais. 

A contar para o circuito, os próximos torneios serão na 

China, a 13 de setembro, em Singapura, a 31 de outubro, na 

ilha de Sumba (Indonésia), a 7 de novembro, no México, 

a 28 de novembro e, a terminar o ano, na Índia, com data 

marcada para 16, 17 e 18 de dezembro. 

BRITISH POLO DAY

OPINIÃO \\ OPINION

O golfe é uma modalidade desportiva em forte expansão 

a nível mundial. Há razões fortes para isso. Ajuda no rela-

cionamento entre famílias e pessoas, e entre pessoas e ne-

gócios. Ao mesmo tempo é uma actividade física saudável, 

praticada por gente de todas as idades, na qual um campo 

de 18 buracos (em média 7 km) é percorrido durante apro-

ximadamente 3/4 horas, com o benefício extra de privile-

giar um contacto com a natureza. No âmbito das famílias e 

das pessoas, o golfe é importante pois a nossa sociedade 

precisa que haja momentos e condições favoráveis para o 

encontro pessoal, onde o relacionamento familiar se possa 

desenvolver, entre pais e filhos, avós e netos, marido e mu-

lher, amigos, etc.

Do ponto de vista dos negócios, cada vez mais os empre-

sários precisam de espaços que promovam o desenvolvi-

mento de ideias e o encontro de sinergias que lhes permi-

tam criar novas oportunidades. Numa sociedade onde o 

contacto com a tecnologia é cada vez mais omnipresente, o 

golfe aparece como um equilíbrio natural entre o mundo de 

stress do quotidiano e um momento puro de descontração.

O golfe também pode ser interpretado como uma ferra-

menta educativa. Os filhos, ao jogarem com os pais, reve-

lam os seus níveis emotivos e cognitivos, o que permite 

aos pais ganhar um maior conhecimento da forma como 

eles respondem às adversidades e aos obstáculos com que 

se deparam. Esta modalidade ajuda-os na concentração, 

na disciplina e na socialização. 

No meio da agenda preenchida dos dias de hoje, o golfe 

pode funcionar como um momento de terapia. O pratican-

te de golfe, com a sua evolução de jogo, tende a procurar 

novas experiências, conhecer novos campos, novos des-

tinos, novas culturas e neste âmbito Portugal surge como 

um destino de eleição devido às excelentes condições 

climatéricas existentes de norte a sul, pela variedade de 

campos de golfe de alta qualidade, pela gastronomia de 

reputação mundial, pela excelente oferta hoteleira e pelo 

povo muito acolhedor e hospitaleiro.

O golfe nos tempos de hoje

Golf is a sport enjoying rapid growth around the world. 

There are compelling reasons for this. It helps in relation-

ships between family members and people, and between 

people and business. At the same time it is a healthy 

physical activity, played by people of all ages, in which an 

18-hole course (on average 7 km) is covered in about three 

to four hours, with the added benefit of favouring contact 

with nature. In terms of families and people, golf is impor-

tant as our society needs to have moments and condi-

tions favourable to spending time together, in which fami- 

ly relationships can develop, between parents and chil-

dren, grandparents and grandchildren, husband and wife, 

friends, etc. 

From a business point of view, more and more the business 

community needs spaces that promote the development 

of ideas and the coming together of synergies, to allow the 

creation of new opportunities. In a society in which con-

tact with technology is felt all around us, golf appears as 

a natural balance between the day-to-day world of stress 

and a moment of pure relaxation. 

Golf can also be seen as an educational tool. Children, 

when playing with their parents, reveal their emotional 

and cognitive abilities, allowing parents to form a better 

understanding of how they respond to the hardships and 

obstacles they are faced with. This sport helps them in 

terms of concentration, discipline and socialising.  

In the middle of the packed agenda of today’s lives, golf can 

work as a moment of therapy. Golfers, as their game pro-

gresses, tend to look for new experiences, trying out new 

courses, new destinations, new cultures, and in this matter 

Portugal is an exceptional destination thanks to its incredi-

ble climate, from north to south, the variety of top quality golf 

courses, its world renowned cuisine, the excellent choice of 

hotels and for its welcoming and hospitable people. 

Golf today

ISILDA FONSECA 
CEO Beloura Travel & Golf

© SAM CHURCHILL
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JOÃO SOUSA
«Já consigo causar algum desconforto aos 

melhores do mundo» \\ «I can already make 
the best in the world feel uncomfortable»

Nome incontornável no ténis português, João Sousa foi, 

aos 26 anos, mais longe do que algum jogador nacional al-

guma vez tinha ido. Presença constante no top 50 mundial, 

o primeiro português a ganhar um torneio ATP é um joga-

dor obstinado e um talento made in Portugal. Natural de 

Guimarães, saiu ainda adolescente rumo a Barcelona, em 

busca do ambiente ideal para crescer, treinar e tornar-se 

jogador profissional, sendo hoje um atleta capaz de criar 

dificuldades aos melhores do mundo. Após uma derrota na 

final do ATP de Genebra, num torneio em que esteve perto 

de repetir o feito conseguido em 2013 na Malásia, e de uma 

eliminação diante de Andy Murray em Roland Garros, onde 

foi capaz de ganhar um set ao número três do mundo, João 

Sousa fala à Villas&Golfe sobre o ténis português, a sua 

carreira e os objetivos para um percurso promissor que au-

gura bater novos records. 

Abandonou Portugal aos 14 anos, rumo a Barcelona. O 

que o levou a tomar essa decisão? Portugal não dava as 

condições para construir uma carreira?

Tomei essa decisão pois tinha o sonho de ser jogador 

profissional de ténis e Barcelona era o melhor local no 

mundo para o fazer. As condições eram muito melhores do 

que em Portugal, pois permitiam conciliar aulas com trei-

nos intensivos. Além disso, em Barcelona estavam os me-

lhores treinadores e muitos jogadores de grande nível com 

quem treinar, o que não acontecia em Portugal.

A edição de 2015 do Estoril Open esteve em risco de não 

se concretizar. Sente que há um desinvestimento no ténis 

em Portugal? 

É verdade, mas acabámos por ter o Millennium Estoril 

Open, que foi um grande evento. Penso que, pelo contrá-

rio, começa a haver uma maior atenção e abertura para o 

investimento no ténis em Portugal. Um exemplo é a forte 

aposta de várias marcas no ténis, conscientes de que este 

An unavoidable name in Portuguese tennis, João Sousa 

has gone further, at the age of 26, than any other Portu-

guese player before him. A constant presence in the world 

top 50, the first Portuguese player to win an ATP tourna-

ment, he is a diehard player and a ‘made in Portugal’ talent. 

Born in Guimarães, he left as a teenager for Barcelona, in 

search of the ideal environment in which to grow, train and 

become a professional player. He is now an athlete able to 

make things hard for the best in the world. Following defeat 

in the final of the Geneva ATP tournament, where he was 

close to repeating the feat achieved in 2013 in Malaysia, 

and after being kicked out of the French Open by Andy 

Murray, where he was able to take a set from the world 

number three, João Sousa speaks to Villas&Golfe about 

Portuguese tennis, his career and the goals he has for a 

promising future that includes breaking new records.

You left Portugal at the age of 14, for Barcelona. Why did 

you make this decision? Did Portugal not have the condi-

tions for building a career?

I took that decision as I had a dream to become a profes-

sional tennis player and Barcelona was the best place in 

the world to achieve this. The conditions were much better 

than in Portugal, as they allowed me to combine schooling 

with intensive training. In addition, Barcelona had the best 

coaches and many top level players with whom to train; 

something you couldn’t find in Portugal.

The 2015 edition of the Estoril Open was in danger of not 

taking place. Do you feel that there is a failure to invest in 

tennis in Portugal?

This is true, but we ended up having the Millennium  

Estoril Open, which was a great event. Contrary to your 

suggestion, I think that there is greater attention and 

openness towards investment in tennis in Portugal. One 

example is the strong investment made by many brands 
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desporto tem público, muitos adeptos e grandes retornos. É 

um desporto que tem muita exposição mediática.

O que falta ao país para se tornar mais competitivo no 

panorama do ténis mundial?

Para que Portugal se torne mais competitivo no pano-

rama do ténis mundial é importante que, por um lado, se 

criem condições que permitam aos jovens conciliar os 

treinos intensivos com os estudos e criar infraestruturas 

para uma maior disseminação da prática do ténis. Temos 

o melhor clima da Europa, as pessoas mais simpáticas e 

acolhedoras, temos também grandes treinadores e joga-

dores com experiência no circuito mundial, só nos falta 

criar condições que tornem Portugal atrativo aos melhores 

jogadores internacionais para treinar (e porque não viver).

Este Estoril Open não correu tão bem, quando até era um 

dos favoritos. Foi a pressão de «jogar em casa»?

A «pressão de jogar em casa» existe sempre e em todos 

os desportos. É algo a que estamos habituados e com o qual 

temos de conviver. Penso que não foi essa a questão. O Rui 

Machado fez um grande jogo e eu não fui capaz de ultrapas-

sar os obstáculos que foram surgindo ao longo do encontro. 

Deixei tudo em campo, mas o Rui nesse dia foi melhor.

Já defrontou alguns dos melhores jogadores do mundo, 

como Nadal, Murray, Djokovic, Ferrer e Federer. Qual a im-

portância destes desafios na sua evolução?

São importantes porque, por um lado, consigo ver que 

já tenho um nível que me permite causar-lhes algum des-

conforto quando estou a jogar bem, mas, por outro, ain-

da tenho de melhorar e trabalhar muito para chegar ao  

nível deles.

in tennis; that are well aware that tennis has a follow-

ing, many fans and great returns. It is a sport with strong  

media coverage.

What does the country need to become more competi-

tive on the world tennis scene?

For Portugal to become more competitive on the world 

tennis scene, it is vital, on the one hand, that conditions are 

created that allow youngsters to combine intensive train-

ing with schooling and that facilities are created to ensure 

that tennis is played by more and more people. We have 

the best climate in Europe, the friendliest and most wel-

coming of people. We also have great coaches and players 

with experience on the world circuit. All that needs to be 

done is to create the conditions that make Portugal attrac-

tive to the best international players as a place to train (and 

why not live).

This Estoril Open didn’t go so well, despite you being one 

of the favourites. Was it the pressure of «playing at home»?

The pressure of «playing at home» is always there and 

in every sport. It is something we are used to and which 

we have to live with. I think that this wasn’t the issue. Rui 

Machado played a great game and I wasn’t able to over-

come the obstacles thrown up throughout the match. I 

gave my all on court, but on that day Rui was better.

You have already faced some of the world’s best players, 

such as Nadal, Murray, Djokovic, Ferrer and Federer. How 

important are these challenges in your development? 

They are important because, on the one hand, I am able 

to see that I am already at a level where I can cause them 

Tendo já defrontado diversos nomes que integram o top 

10 mundial, qual se afigurou o mais desafiante?

Sendo o Federer o meu ídolo, terei que dar o seu nome. 

Foi sem dúvida muito desafiante ter-lhe ganho um set em 

relva, na sua melhor superfície.

Ganhou esse set a Federer no ATP de Halle, na Alema-

nha. Ainda em maio, no Roland Garros, ganhou um set a 

Murray. Isto prova que se sente cada vez confiante diante 

dos melhores?

Penso que isto demonstra que o trabalho que tenho rea-

lizado com a minha equipa técnica tem resultado e que 

tenho vindo a melhorar o meu nível de ténis, bem como 

a minha confiança. Agora é preciso continuar a trabalhar 

para lhes conseguir ganhar um encontro.

Eliminou Ferrer, o n.º 4 do mundo, nos quartos de final do 

ATP da Malásia, em 2013. Esse ATP é o primeiro alguma vez 

ganho por um português. É o português com melhor ranking 

de sempre. Como é lidar com essa responsabilidade?

Não vejo isso como um problema ou uma grande res-

ponsabilidade, são apenas estatísticas. O que quero é tra-

balhar bem para conseguir ir melhorando todos os dias e 

atingir o melhor nível «tenístico» possível.

Quais as suas ambições para os próximos tempos?

Quero sempre fazer mais e melhor. Todos os detalhes 

são importantes e procuro melhorar sempre em todos  

os aspetos.

some discomfort when I am playing well, but, on the other, I 

still have to improve and work very hard to reach their level.

Of the many world top 10 players you have faced, who 

would you say was the most challenging?

As Federer is my idol, I would have to say him. It was 

without a doubt extremely difficult to take a set from him 

on grass, his best surface.

You took this set from Federer at the Halle ATP tourna-

ment, in Germany. Then in May, at the French Open, you 

took a set from Murray. Does this mean that you feel in-

creasingly confident against the best?

I think that this shows that the work I have done with 

my technical team has been working and that I have been 

improving the level of my tennis, in addition to my confi-

dence. Now I need to continue working to manage to win a 

match against them.

You knocked Ferrer, then world number 4, out of the 

quarterfinals of the Malaysia ATP. This was the first ATP 

tournament ever won by a Portuguese player. You are the 

highest ranked Portuguese of all time. How do you deal 

with this responsibility?

I don’t see this as a problem or a great responsibility; 

they’re just numbers. What I want is to work well to be able 

to improve with each day and reach the highest level of 

tennis possible.

What ambitions do you have for the near future?

I want to always do more and better. Every detail is im-

portant and I strive to always improve in every aspect.
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MORGADO GOLF & 
COUNTRY CLUB

Na pureza do vale algarvio 
Hidden in the Algarve’s valleys

Envolto pela bela paisagem da região portuguesa do  

Algarve, com os vales e o arvoredo a compor o cenário ideal 

para um dia bem passado, encontra-se o Morgado Golf & 

Country Club. Situado entre as célebres praias de Porti-

mão e a beleza natural da Serra de Monchique, este espa-

ço revela uma zona algarvia menos agitada e perfeita para 

jogadores de golfe – experientes ou não. Com um campo 

link inserido numa área parkland – em vez de estar ime-

diatamente junto ao mar como os tradicionais links – de 18  

Surrounded by the beautiful scenery of the Portuguese 

region of the Algarve, with valleys and trees producing the 

ideal setting for an enjoyable day, stands Morgado Golf & 

Country Club. Located between the famous beaches of 

Portimão and the natural beauty of the Serra de Monchique 

hills, this space reveals a quieter side to the Algarve, per-

fect for golfers – experienced or not. Featuring an 18-hole, 

par 73, links style course, within a parkland setting, instead 

of next to the sea as with traditional links, Morgado Golf & 
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buracos e par 73, o Morgado Golf & Country Club propor-

ciona uma experiência de golfe serena, numa região des-

tacada como o melhor destino de golfe na Europa em 2014.

Na listagem de serviços podem encontrar-se dois tees de 

prática, dois chipping greens, dois putting greens, academia 

de golfe, restaurante e bar, clubhouse, loja de golfe, espaço 

para aluguer de equipamentos e a possibilidade de aulas 

individuais ou coletivas com o profissional do campo, John 

Seymour. Com fairways planos mas largos e bunkers que 

remetem os jogadores para os tradicionais campos de gol-

fe escoceses, que serviram de inspiração à European Golf 

Design, responsável pela conceção do espaço, o Morgado 

Golf & Country Club foi inaugurado em 2003 e desde aí que 

mantém a promessa de promover tacadas memoráveis.

Mas este recanto do vale algarvio guarda mais do que 

um destino extraordinário para os amantes do golfe. Neste  

Algarve mais recôndito e rodeado por paisagens raras, o 

conforto é alcançado nas valências do hotel do Morga-

do Golf & Country Club. Com 98 quartos, quatro piscinas 

– duas delas destinadas a crianças – e uma decoração 

moderna e luxuosa, aprimorada pelas varandas e terraços 

com incríveis vistas, o hotel apresenta-se como um re-

quintado refúgio para os praticantes de golfe.

Country Club provides a peaceful golfing experience, in a 

region recognised as Europe’s best golf destination in 2014.

Services offered include two practice tees, two chipping 

greens, two putting greens, a golf academy, a restaurant 

and bar, a clubhouse, a golf shop, equipment hire and the 

possibility for individual or group classes with the course 

pro, John Seymour. With level yet broad fairways and bun-

kers that bring to mind traditional Scottish courses, which 

served as inspiration for European Golf Design, which de-

signed the space, the Morgado Golf & Country Club was 

opened in 2003 and has been promoting memorable golf 

ever since.

But this corner of the Algarve holds more than just an 

extraordinary destination for golf fans. In this hidden part 

of the region, surrounded by unique scenery, comfort can 

be found in the attributes of the Morgado Golf & Country 

Club hotel. With 98 rooms, four swimming pools – includ-

ing two for children – and modern, luxury décor, complet-

ed by verandas and terraces boasting incredible views, the 

hotel is a sophisticated refuge for golfers. 




