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With the summer season drawing rapidly to a close, 

there is still time to enjoy the sun, even if the sun is being 

camouflaged by clouds, or by rain, or by wind. The sun as a 

state of mind is a light that radiates from our very existence, 

from happiness that comes from inside out, which depends 

only on ourselves and which is contagious. Smile, because 

you are happy, whatever the reason behind this happiness; 

smile because you believe in your own abilities; smile to 

counter the glitches that normally appear in life; smile 

because you can, which is always a good reason to smile. 

In this issue we bring you smiles, because we feel that 

this is what we will make you do with the suggestions we 

have in store. Who wouldn’t smile about a journey on the  

Eastern & Oriental Express, or about days spent relaxing 

at the Hotel Principe di Savoia, or at the Talise Spa, or also 

about savouring the unforgettable flavours at the Solar do 

Nunes restaurant?!

We also unveil the smiles of those who have believed, who 

continue to believe and who make of every victory and 

every goal achieved a catalyst for reaching as far as their 

dreams, or even further… The yet very young dancer Diogo 

de Oliveira is an example of this. As are Paulo Andrez,  

Joana Rego and Francisco Lufinha, among others. You’ll 

discover why in the following pages.

And because we deal with golf too, Manuel Agrellos, presi-

dent of the Portuguese Golf Federation, talks to us about 

the challenges the sport needs to overcome. Once super-

seded, it will surely bring more smiles to faces. Then, other 

challenges will arise, and new smiles, but none greater 

than those caused by a competition with ourselves. In golf 

and in life!
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Com o estio a caminhar a passos largos para o fim, ainda 

há tempo para disfrutar do sol, mesmo que o sol se camufle 

de nuvens, ou de chuva, ou de vento. O sol como um estado 

de espírito é uma luz que irradia da própria existência, da 

felicidade que vem de dentro para fora, que só depende de 

nós mesmos e que contagia. Sorrir porque se é feliz, seja 

qual for o motivo dessa felicidade; sorrir porque se acredita 

nas próprias capacidades; sorrir para contrariar os trope-

ços que inevitavelmente se dá na vida; sorrir porque sim, 

que é sempre um bom motivo para sorrir.

Nesta edição mostramos-lhe sorrisos, porque cremos que 

é isso que lhe provocamos com as sugestões que lhe tra-

zemos. Quem não sorriria com uma viagem no Eastern & 

Oriental Express, ou dias de relaxamento no Hotel Principe 

di Savoia, ou no Talise Spa, ou ainda degustando os sabores 

inolvidáveis do Restaurante Solar do Nunes?!

Desvendamos-lhe também os sorrisos dos que acredita-

ram, continuam a acreditar e fazem de cada vitória ou ob-

jetivo alcançado uma alavanca para chegar tão longe como 

os próprios sonhos, ou ainda mais além… O ainda muito 

jovem bailarino Diogo de Oliveira é exemplo disso. Mas 

também Paulo Andrez, Joana Rego, Francisco Lufinha, en-

tre outros. Descobrirá porquê nas páginas que se seguem. 

E porque é também de golfe que tratamos, Manuel  

Agrellos, presidente da Federação Portuguesa de Golfe, 

fala-nos sobre os desafios que a modalidade precisa de ul-

trapassar. Depois de suplantados, com certeza trará mais 

sorrisos. Depois, outros desafios surgirão, e novos sorrisos, 

mas nenhum maior do que os nascidos de uma competi-

ção com nós mesmos. No golfe e na vida!

Sorrir Smile

MARIA AMÉLIA PIRES

DITORIAL
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Com a despedida do verão, os produtores de vinho de todo 

o país arregaçam as mangas para receber a mais impor-

tante época do ano vitivinícola. Abrindo as portas das ade-

gas para a receção das uvas, são várias as quintas e her-

dades portuguesas que preparam programas dedicados 

às vindimas. No Douro, esta época faz fervilhar a alma do 

povo duriense. A Quinta da Pôpa, erguida nos socalcos da 

encosta da Nacional 222 – considerada a melhor estrada 

do mundo – desafia famílias e amigos para as Vindimas 

à do Pôpa, enquanto a Real Companhia Velha propõe a  

Harvest Experience, nos meses de setembro e outubro. 

Descendo rumo ao Alentejo, onde a tradição das vindimas 

ainda é pouco presente, a Herdade das Servas convida a 

pisar as uvas nos seus lagares em pedra mármore. Tam-

bém no coração de Lisboa estão previstas experiências or-

ganizadas pelo Instituto Superior de Agronomia. Comum a 

todos os programas de vindimas estão o corte das uvas, as 

visitas às adegas, as lagaradas e as provas de vinhos. 

\\NEWS

As we bid farewell to the summer, wine producers around 

the country are pulling up their sleeves to welcome the 

most important season in the winegrowing calendar. Open-

ing winery doors to welcome grapes, there are many Portu-

guese farms and estates preparing programmes dedicated 

to the harvest. In the Douro, this season brings the locals 

into a frenzy of excitement. The Quinta da Pôpa, stood high 

on the valley slope terraces beside the EN 222 – considered 

the best road in the world – challenges families and friends 

to the Vindimas à do Pôpa, while the Real Companhia  

Velha proposes the Harvest Experience, during the months 

of September and October. Heading down to the Alentejo, 

where the harvest tradition remains barely present, the  

Herdade das Servas invites you to tread grapes in its press-

es in the marble wine press. Experiences are also planned 

for the heart of Lisbon, organised by the Instituto Superior 

de Agronomia. Experiences common to all harvest pro-

grammes include: picking the grapes, visits to the wineries, 

Lagarada grape treading parties and wine tastings.

ÉPOCA DAS VINDIMAS \\ GRAPE HARVEST TIME

A Tasca da Esquina, em Lisboa, reabriu de cara lavada e 

com muitas novidades. Em jeito de comemoração do 6.º 

aniversário, o restaurante dos chefs Vítor Sobral, Hugo 

Nascimento e Luís Espadana apresenta uma nova decora-

ção e ambiente, trazendo também uma carta com propos-

tas inovadoras. Este projeto 100% português, que já marca 

presença no Brasil e em Angola, surge agora com um es-

paço redesenhado, onde a esplanada se assume como 

uma das novidades. A nova carta traz alguns conceitos 

intrigantes como Túbaros com Foie Gras, Salada de Ovas 

de Pescada, Sardinhas ou Polvo no Forno ou/e Couves e 

Tomate Assado. Para os almoços, a sugestão é que Fique 

nas mãos do chef, num conceito pensado para aqueles 

que procuram um prato com assinatura, mas cujo tempo 

para almoço é contado ao minuto. Também em Campo de 

Ourique, a Cervejaria da Esquina dá agora lugar à Peixaria 

da Esquina, um conceito inovador do grupo Vítor Sobral, 

que traz uma ementa dedicada aos vários peixes que dão 

à costa portuguesa.

The Tasca da Esquina, in Lisbon, has opened with a new 

look and lots of changes. As part of its 6th anniversary 

celebrations, the restaurant of chefs Vítor Sobral, Hugo  

Nascimento and Luís Espadana presents a newly decorated 

environment, while also revealing a new menu with inno-

vative suggestions. This 100% Portuguese project, which is 

already present in Brazil and Angola, now features a rede-

signed space, in which the new terrace is a highlight. The 

new menu brings with it some intriguing concepts, such 

as Túbaros with Foie Gras, Hake and Sardine Roe Salad, 

Oven Roasted Octopus, Cabbage and Baked Tomato. For 

lunch, the suggestion is for you to Leave yourself in the 

chef’s hands, in a concept designed for people looking 

for ‘gourmet’ food, but with little time. Also in Campo de  

Ourique, the Cervejaria da Esquina now becomes the  

Peixaria da Esquina, an innovative concept from the Vítor 

Sobral group, which brings with it a menu dedicated to the 

many fish found off the coast of Portugal.

TASCA DA ESQUINA RENOVADA \\ TASCA DA ESQUINA RENOVATED
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O Programa das Nações Unidas para os Assentamentos 

Humanos (UN-Habitat) e o município do Dubai distingui-

ram o Museu do Fado, em Lisboa, com o Prémio Interna-

cional de Boas Práticas do Dubai. Identificando os projetos 

que divulgam boas práticas por todo o mundo, este pré-

mio destacou o museu português pelo seu papel dinami-

zador na requalificação cultural dos bairros históricos de  

Alfama e da Mouraria. A instalação do Museu do Fado em 

Alfama e o reconhecimento do Fado como Património 

Imaterial da Humanidade foram fatores essenciais para 

este reconhecimento. 

The United Nations Human Settlements Programme 

(UN-Habitat) and the municipality of Dubai have dis-

tinguished the Fado Museum, in Lisbon, with the Dubai 

International Award for Best Practices. Identifying the 

projects that promote good practices around the globe, 

this prize highlighted the Portuguese museum for its 

role in the cultural redevelopment of the historic neigh-

bourhoods of Alfama and Mouraria. The installation of 

the Fado Museum in Alfama and the recognition of Fado 

as Intangible Cultural Heritage were essential factors 

behind this recognition. 

De 3 a 13 de setembro, a cidade do Porto celebra o seu maior 

ex-libris: o vinho. Com atividades especiais programa-

das, desde seminários a iniciativas nas caves, o Instituto 

dos Vinhos do Douro e do Porto organiza, pela segunda vez 

consecutiva, o Port Wine Day. O ponto alto do evento que 

celebra o Vinho do Porto acontece no dia 10, data em que se 

assinalam os 259 anos da criação da região do Alto Douro 

Vinhateiro, a região vitivinícola demarcada e regulamenta-

da mais antiga do mundo. Nesse dia, o Centro de Congressos 

da Alfândega do Porto recebe conferências e debates 

sobre a temática, uma grande prova e uma masterclass  

para especialistas.

From September 03 to 13, the city of Oporto celebrates its 

greatest icon: wine. With special activities planned, from 

seminars to initiatives in the cellars, the Institute for Douro 

and Port Wines organises, for the second time in a row, the 

Port Wine Day. The high point of the event celebrating port 

wine takes place on September 10, the day marking 259 years 

since the creation of the Upper Douro Winemaking region, 

the oldest demarcated and regulated winegrowing region 

in the world. On that day the Alfândega do Porto Congress  

Centre will host conferences and debates on the subject, a 

major tasting session and a master class for specialists.

MUSEU DE FADO \\ FADO MUSEUM

PORT WINE DAY

O Simply Cars & Classic Cars, um evento que reúne carros 

clássicos em Inglaterra, apresentou a exposição de uma 

vasta variedade de automóveis, todos eles fabricados an-

tes do ano de 1990. O evento decorreu a 22 de agosto em 

Beaulieu, no coração do New Forest National Park, em  

Inglaterra, e juntou vários exemplares clássicos, dos mais 

antigos aos mais recentes, dos desportivos aos saloons, 

numa iniciativa que fez as delícias de todos os amantes 

das quatro rodas. 

Realizado em pleno parque nacional, num ambiente bucó-

lico e envolvente, ao redor do National Motor Museum, que 

fica a meio caminho entre Southampton e Bournemouth, 

os participantes tiveram a oportunidade de participar 

numa corrida, antes de terem sido expostos os automó-

veis ao redor do museu, onde foi possível trocar opiniões e 

apreciar os clássicos em exposição. 

Durante o dia, os visitantes puderam ainda votar no clás-

sico preferido. O vencedor, um Austin-Healey 100M de 

1955,  teve direito a um troféu e coube-lhe, posteriormente, 

a honra de liderar um comboio composto pelos veículos 

mais populares presentes no evento. 

Simply Cars & Classic Cars, an event that brings together 

classic cars in England, held the exhibition of a vast array 

of motorcars, all of which are built before 1990. The event 

was held on August 22, in Beaulieu, in the heart of the New 

Forest National Park, in England, and brought together 

various classic examples, from the oldest to more recent, 

from sports cars to saloons, in an initiative that thrilled  

car enthusiasts.

Held right in the national park, in an engaging and ru-

ral setting, around the National Motor Museum, which is 

half way between Southampton and Bournemouth, par-

ticipants were able to take part in a race, before their cars 

were put on show around the museum. They could then 

swap thoughts and enjoy the other classic cars on display.

Throughout the day, visitors were also able to vote for their 

favourite classic car. The winner, a 1955 Austin-Healey 

100M, was given a trophy, and then, the honour of leading 

the convoy made up of the most popular vehicles present 

at the event.   

CARROS CLÁSSICOS \\ CLASSIC CARS
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TEXTO TEXT  ESTELA ATAÍDE \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY  MANUEL TEIXEIRA

DANIEL BESSA
«A economia portuguesa tem que crescer 

pela exportação» \\ «The Portuguese 
economy has to grow through exports»

GRANDE ENTREVISTA \\ MAJOR INTERVIEW

Diretor-geral da COTEC Portugal – Associação Empresa-

rial para a Inovação desde 2009, Daniel Bessa dedica os 

seus dias a promover a competitividade das empresas 

portuguesas, fomentando uma cultura de inovação. Com 

uma breve passagem pelo cargo de ministro da Economia,  

Indústria, Comércio e Turismo do governo liderado por  

António Guterres, admite com candura não ter sido talha-

do para a política, destacando o ensino como o universo 

onde se sentiu mais realizado, nomeadamente durante os 

anos passados na Escola de Gestão do Porto, na qual além 

de docente foi presidente da direção. Com passagens por 

diversas esferas, do ensino ao mundo empresarial, pas-

sando por cargos públicos, Daniel Bessa conhece bem  

Portugal, a sua economia, política e sociedade, e foi com 

base neste conhecimento que fez à Villas&Golfe uma ra-

diografia do país, dos erros cometidos aos passos essen-

ciais para um futuro mais promissor. 

Director general of COTEC Portugal – Business Association 

for Innovation since 2009, Daniel Bessa dedicates his time 

to promoting the competitiveness of Portuguese compa-

nies, fostering a culture of innovation. With a brief stint as 

minister of the economy, industry, trade and tourism in the 

government led by António Guterres, he candidly admits 

that he wasn’t cut out for politics, highlighting teaching as 

the milieu in which he felt the most complete, particularly 

during the years spent at the Porto Business School, at 

which, in addition to being a lecturer, he was chairman of 

the board. With time spent in several spheres, from teach-

ing to the business world, as well as public posts, Daniel 

Bessa has a detailed knowledge of Portugal, its economy, 

politics and society, and it was with this knowhow as a 

base that he gives Villas&Golfe his x-ray of the state of the 

nation, from mistakes made to vital steps for a more prom-

ising future.
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Que análise faz do Portugal de hoje? 

Penso que vivemos a ressaca de uma grande ilusão. So-

bretudo com a adesão à União Europeia e depois com a 

introdução do Euro, acreditámos numa trajetória de apro-

ximação aos valores médios da União Europeia. E vivemos, 

de uma forma aberta há quatro ou cinco anos, a evidên-

cia de que isso não se concretizou, de que isso vai ser, no 

mínimo, muito mais difícil do que se poderia pensar. O que, 

do meu ponto de vista, caracterizaria melhor este tempo é 

essa deceção, acompanhada também de grande incerteza 

quanto ao futuro. O PIB não terá chegado a recuar 10% re-

lativamente aos tempos em que atingiu o máximo, mas as 

expectativas caíram muito mais do que isso. 

Há aqui muitas expectativas defraudadas? 

Sim, convencemo-nos de que tínhamos entrado numa 

estrada, não diria para a felicidade, mas para a melhoria 

das condições de vida. Durante uma série de anos houve 

algumas manifestações de que poderia ser assim, mas na 

segunda parte dos anos 1990 já havia sinais de que a coisa 

não corria muito bem. O crescimento foi feito muito à custa 

do mercado interno, com muita dívida, seja do Estado, seja 

das famílias, o peso das exportações diminuiu... Quando 

uma economia cresce tão puxada pelo consumo como nós 

crescemos, com um desempenho tão modesto na área das 

exportações, as pessoas mais informadas tinham obriga-

ção de saber que a coisa acabaria mal. 

What assessment would you make of Portugal today?

I think that we are hung-over from a great illusion. Espe-

cially after joining the European Union and afterwards with 

the introduction of the Euro, we believed that we were head-

ing towards closing the gap on average values of the Euro-

pean Union. And we have being openly experiencing for the 

last four or five years the proof that this was not the case; 

that this is going to be, at the very least, much more diffi-

cult than one might think. From my point of view, what best 

characterises this time is that delusion, also accompanied 

by great uncertainty as to the future. The GDP has yet to slip 

10% relative to the times in which it reached its highest level, 

but expectations have fallen much more than this.

Have many expectations come to nothing?

Yes, we convinced ourselves that we had joined a road, 

not towards happiness per se, but towards improving living 

conditions. For a series of years there were some signs that 

things might just be going that way, but in the second half 

of the 1990s there were indications that something wasn’t 

going well. Growth was achieved greatly at the expense of 

the internal market, with a lot of debt, whether of the state 

or of families; the importance of exports dropped… When 

an economy grows as much as ours grew, driven so much 

by consumption, with such a modest performance in 

terms of exports, the more informed people ought to have 

known that it would end badly.

  

 «Vivemos a ressaca de uma 
grande ilusão»\\ «We are hung-over 

from a great illusion»

Durante mais de uma década, Portugal incorreu em dé-

fices com o exterior na ordem dos 10% do PIB. É um traço 

português contar com o crédito? 

É o que se chama viver acima das possibilidades. Isso dá 

lugar a um número assustador, dá dois milhões de euros por 

hora, durante as 24h do dia, de cada um dos 365 dias do ano, 

durante dez anos seguidos. Os dez milhões de portugue-

ses endividaram-se a este ritmo. Os credores são muitos 

e podiam não ter uma ideia do país na sua totalidade, mas 

há organizações internacionais, como o Fundo Monetário 

Internacional, que têm uma informação consolidada. E 

devo dizer que me surpreendeu como é que os credores 

não falaram mais cedo e mantiveram o financiamento du-

rante tanto tempo, a ponto de agora haver quem diga que 

a culpa é deles. Não chego a esse ponto, sou muito dado a 

assumir as minhas próprias responsabilidades, mas sur-

preende-me como é que os credores não perceberam.

Falou há pouco tempo de uma diligência levada a cabo 

em 2009 por um grupo de empresários portugueses junto 

do então primeiro-ministro e do ministro das Finanças, no 

sentido de mostrar preocupação pelo crescente endivida-

mento e despesa do Estado. 

Os anos 2000 foram anos em que o Estado se pôs a gas-

tar cada vez mais, para tentar remediar, entregar o que a 

economia privada já não 

podia entregar. Vieram mui-

tas obras públicas e eu fui 

um dos subscritores de um 

manifesto, que na altura 

teve algum eco, contra as 

obras públicas. É no meio desses tempos que um grupo 

de empresários portugueses – o único que até agora falou 

publicamente sobre isso foi Alexandre Soares dos Santos 

– resolveu, de uma forma mais reservada, abordar o pri-

meiro-ministro, transmitindo-lhe a sua preocupação. Fui, 

de facto, uma das duas pessoas que redigiram o texto que 

esse grupo de empresários foi apresentar ao primeiro-mi-

nistro, acompanhado do ministro das Finanças. E a reação 

foi muito má. 

O rumo dos acontecimentos poderia ter sido diferente 

se a recetividade de José Sócrates tivesse sido outra? 

Considero que por mais que as coisas se estivessem a 

degradar, quanto mais cedo se travasse, melhor. Quando é 

que se travou? Quando o ministro das Finanças, por conta 

própria, contra a orientação do primeiro-ministro, veio di-

zer que tínhamos que recorrer à ajuda externa. 

Foi a propósito desse ignorar dos alertas que comparou 

José Sócrates a um terrorista? 

O que se passou foi o seguinte: a propósito destes pro-

cessos, quando um país, uma pessoa ou uma empresa se 

endivida excessivamente, costuma dizer-se que vai ‘bater 

na parede’. Aquelas imagens do 11 de setembro de 2001 não 

podem deixar de impressionar, porque alguém precipitou 

For more than a decade, Portugal has run up external 

deficits of around 10% of GDP. Is it a Portuguese trait to rely 

on credit?

It’s what you call living beyond your means. This gives 

rise to a frightening figure, that of two million euros per 

hour, 24 hours a day, 365 days a year, for ten years in a 

row. The ten million Portuguese have got into debt at this 

rate. There are many creditors and they might not have an 

idea of the country as a whole, but there are international 

organisations, such as the International Monetary Fund, 

which has consolidated information. And I must say that 

I have been surprised by how the creditors didn’t say any-

thing earlier and kept on financing for so long, to the point 

where now there are some who say that they are to blame. 

I don’t get to this point, I’m much more the kind to assume 

responsibility where it’s due, but I am surprised at how 

creditors didn’t notice.

You spoke not long ago about endeavours carried out 

in 2009 by a group of Portuguese businesspeople to the 

then prime minister and to the finance minister with the 

aim of showing concern about the state’s growing debt  

and spending. 

The 2000s were the years in which the state started 

spending more and more, to try and remedy the situa-

tion, deliver what the pri-

vate economy couldn’t 

deliver. Many public works 

came along and I was one 

of the signatories of a mani-

fest, which at the time had 

its adherents, against public works. It is in the middle of 

those times that a group of Portuguese businesspeople – 

the only person until now who has spoken publicly about 

it was Alexandre Soares dos Santos – decided, in a more 

reserved manner, to approach the prime minister and tell 

him of their concern. I was one of two persons who wrote 

the text that this group of businesspeople went to present 

to the prime minister, accompanied by the finance minis-

ter. The reaction was very bad.

Could the course of events have been different if José 

Sócrates had reacted differently?

I think that no matter how much things are getting 

worse, the earlier you put the brakes on the better. When 

did they put the brakes on? When the finance minister, on 

his own, against the guidance of the prime minister, said 

that we had to resort to external aid.

Is it because he ignored the warning that you compared 

José Sócrates to a terrorist?

What happened was this: with respect to these pro-

cesses, when a country, a person or a company gets into 

excessive debt, you tend to say that they’re going to ‘hit 

the wall’. Those images of 9/11 can’t help but astound, be-

cause someone flew those planes into a ‘wall’ knowing  
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aqueles aviões contra uma ‘parede’, sabendo o que estava a 

fazer. Por que é que usei essa figura? Porque o responsável 

máximo por aquele sinistro não foi a pessoa que ia ao co-

mando daquele avião. A pessoa que ia ao comando do avião 

era um operacional, sabia o que ia a fazer, mas não foi o res-

ponsável máximo. 

Quem foi, então?

Acho, por exemplo, que o Banco de Portugal, numa fun-

ção de supervisão sobre essas matérias, falhou. Do Banco 

de Portugal chegou a vir a opinião de que, com a entrada 

de Portugal no Euro, não havia restrições ao endivida-

mento externo. Considero isto de uma irresponsabilidade 

muito grande. Penso, em suma, que a pessoa que executou 

a operação não é necessariamente o responsável maior. 

Apesar de advertido, no seu íntimo, José Socrates acredi-

tava que não ia acontecer nada.

Não tinha noção da real dimensão da catástrofe que  

se seguiria?

Foi alertado, por pessoas que lhe disseram que ia acon-

tecer rigorosamente o que 

aconteceu, mas não acre-

ditou. Sabia que pilotava 

um aparelho a caminho de 

um destino que alguns lhe 

tinham dito que seria fa-

tal, mas é uma pessoa que 

confia extremamente em 

si. Quando usei a metáfora 

11 de setembro de 2001 (uma imagem fortíssima, de um 

avião a caminho de uma ‘parede’, levando-nos a todos 

dentro, como reféns), houve quem quisesse ver nessa alu-

são a acusação de terrorismo, quando no fundo foi mostrar 

que nem sequer é quem conduz o avião no momento do 

embate o responsável maior. 

Falava há pouco da importância da exportação para 

uma economia saudável. Como vê a aposta que tem sido 

feita na exportação? 

Uma economia tão pequena como a portuguesa não 

pode pensar que os portugueses é que vão comprar o que 

se produz aqui. Até porque temos que comprar muitas coi-

sas ao exterior – energia, alimentação, etc. – e para poder-

mos comprar ao exterior temos que vender ao exterior. 

Acho que Portugal se atrasou no reconhecimento disso. 

As exportações caíram a 28% do PIB, em 2008, e países 

da nossa dimensão podem chegar a exportar 70% do PIB. 

Portanto, a economia portuguesa não pode crescer pelo 

mercado interno, tem que crescer pela exportação. 

Disse há alguns meses que «um país como Portugal e 

no contexto da Europa só tem duas maneiras de vender: 

ou barato ou inovando». A inovação é incontornavelmen-

te a solução para a economia portuguesa?

Sobretudo se não podemos vender barato. E é difícil um 

exactly what they were doing. Why do I use this illustra-

tion? Because the person most responsible for that accident 

wasn’t the person flying the plane. The person flying the 

plane was just an operative, who knew what he was going 

to do, but he wasn’t the person most responsible for it.     

Who was then?

I think, for example, that the Bank of Portugal, in its role 

of supervising these issues, failed. The opinion of the Bank 

of Portugal was that with the entry of Portugal in the Euro 

there were no restrictions to external debt. I think this was 

highly irresponsible. Therefore, I think that the person who 

performed the operation isn’t necessarily the person who 

most responsible for it. Despite being warned, deep down 

José Socrates believed that nothing was going to happen.

Was he unaware of the real dimension of the catastro-

phe that would follow?

He was warned, by people who told him about exactly 

what was going to happen but he didn’t believe them. He 

knew he was piloting a machine towards a destination, 

which some had warned 

him would be fatal, but he is 

a person who is extremely 

self confident. When I used 

the metaphor of 9/11 (a 

powerful image, of a plane 

flying towards a ‘wall’, tak-

ing everyone inside with 

it, as hostages), there were 

some who wanted to see the accusation of terrorism in 

this allusion, when basically it was to show that not even 

the person flying the plane at the moment of impact is the 

person with the greatest responsibility.

You recently spoke about the importance of exports for 

a healthy economy. What is your opinion of the invest-

ment that has been made in exports?

An economy as small as Portugal’s cannot think that 

the Portuguese are going to buy what is produced here. Not 

least because we have to buy many things from abroad – 

energy, food, etc. – and for us to be able to buy abroad we 

have to sell to abroad. I think that Portugal has lagged in 

recognising this. Exports fell to 28% of GDP in 2008 and 

countries of our size can export 70% of GDP. Therefore, the 

Portuguese economy cannot grow through the internal 

market; it has to grow through exports.

A few months ago you said that «a country like Portugal 

and in the context of Europe, only has two ways of selling: 

either cheaply or by innovating». Is innovation the obvi-

ous solution for the Portuguese economy?

Especially if we cannot sell cheaply. And it’s difficult for 

a European country to try to compete with China, India,  

Vietnam with the argument that it’s cheap. In Europe, 

and even more so in the Euro Zone, it is very difficult to  

«A inovação tem que acabar 
em resultados e se não acaba 
em resultados não somos tão 
inovadores» \\ «Innovation 

has to end with results and if it 
doesn’t end with results we are 

not that innovative»

país europeu aparecer a concorrer com a China, a Índia, o 

Vietname com o argumento de que é barato. Na Europa, 

por maioria de razão na Área do Euro, é muito difícil con-

correr com base em preço.

E os empresários já se mentalizaram de que a inovação 

é o caminho a seguir?

Aprenderam à sua custa. Mesmo uma indústria como o 

calçado, um exemplo de sucesso, já não é o que era. Hoje, 

muitas empresas portuguesas de calçado já importam 

componentes. Fazem o desenho, o desenvolvimento, se-

guramente acabam o calçado aqui, mas a indústria por-

tuguesa do calçado já importa muitos componentes. Isso 

mostra que as indústrias souberam adaptar-se, inovando. 

Quais são os maiores desafios no desempenho das suas 

funções na COTEC, no sentido de promover a inovação no 

meio empresarial?    

Diria que são dois. Nos rankings que estão disponíveis 

sobre inovação, Portugal desempenha pior à medida que 

nos aproximamos do mercado. Em matéria de formação 

de recursos humanos, Portugal tem hoje mais doutorados 

na idade entre os 25 e 34 anos do que a média da União  

Europeia. Se formos ver as patentes, Portugal já está a 17% 

da média da União Europeia, percentagem que cai para 3% 

da média se considerarmos as receitas que conseguimos 

obter com essas patentes. Isto significa que há aqui proble-

mas grandes na ligação entre a parte académica e as em-

presas. Por outro lado, as empresas portuguesas, e isto são 

números das PME, declaram-se muito inovadoras. 

E há de facto um investimento das empresas portugue-

sas na inovação?

Não. Essa é outra linha. Se os resultados são tão modes-

tos, talvez as pessoas quando se dizem inovadoras não  

compete on the basis of price.

And have businesspeople come to realise that innova-

tion is the path to follow?

They have learned at their own expense. Even an in-

dustry such as the footwear industry, an example of suc-

cess, isn’t what it once was. Many Portuguese footwear 

companies today are already importing parts. They do the 

design, the development, they surely finish the shoe here, 

but the Portuguese footwear industry is already importing 

many parts. This shows that industries have learned how 

to adapt, innovating.

What are the greatest challenges you have when per-

forming your functions at COTEC, when it comes to pro-

moting innovation in the business environment?

I would say there are two. In the rankings available on 

innovation, Portugal performs worse the closer you get to 

the market. In terms of training human resources, Portugal 

now has more people with PhDs between the age of 25 and 

34 than the European Union average. If we take patents, for 

example, Portugal is at 17% of the European Union average, 

a percentage that then falls to 3% of the average when you 

consider the revenue that we manage to obtain with these 

patents. This means that there are major problems here in 

the link between the academic part and companies. On the 

other hand, Portuguese companies, and these are SME fig-

ures, declare themselves to be very innovative.

And are Portuguese companies actually investing  

in innovation?

No. That’s another matter. If the results are so modest, 

maybe the people who claimed to be innovative weren’t 

setting their standards too high. Innovation has to end 

with results and if it doesn’t end with results we are not 

«O equilíbrio das contas públicas será 
um dos resultados do crescimento 
económico» \\ «Balancing public 

accounts will be one of the results of 
economic growth»
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estejam a pautar-se por um nível de exigência muito gran-

de. A inovação tem que acabar em resultados e se não 

acaba em resultados não somos tão inovadores. Em algum 

momento é preciso que essas capacidades, essas compe-

tências passem para a área empresarial, onde se vai pro-

duzir e vender alguma coisa. 

Como se constroem essas pontes? 

Na COTEC insistimos muito para que desde cedo haja 

empresas e gente ligada às empresas próximas da ativi-

dade de investigação. A investigação pode continuar a 

ser feita na universidade, mas deve responder a desafios 

levados pelas empresas. Os países do mundo que fazem 

melhor não são os que gastam mais dinheiro em Investi-

gação e Desenvolvimento (I&D), são aqueles onde a parte 

das empresas nas despesas de I&D é mais elevada. A va-

riável crítica não é quanto por cento do PIB gastam em I&D, 

é quanto por cento do PIB se gasta em I&D no setor em-

presarial. A percentagem das despesas de I&D feitas pelas 

empresas em Portugal anda, julgo eu, pelos 48%. Os países 

que estão à frente andam na casa dos 70%. 

Quando começámos pedi-lhe uma avaliação do Portugal 

de hoje. O que lhe parece necessário para que Portugal re-

tome com segurança o crescimento económico e o equilí-

brio das contas públicas? 

Diria que desses dois problemas o mais importante é o 

crescimento; o equilíbrio das contas públicas será um dos 

resultados do crescimento económico. E se a economia por-

tuguesa quiser crescer tem de o fazer com as empresas que 

tem, muito pequenas mas muito mais viradas para o exte-

rior. Penso que é por aí que passará a recuperação da econo-

mia portuguesa.

that innovative. At a given moment, these abilities, these 

skills are passed onto the business area, where they are 

used to produce and sell something.

How can these bridges be built?

At COTEC we have done all we can to ensure that early on 

there are companies and people connected to companies 

close to the field of research. Research can carry on being 

done in universities, but it should respond to challenges 

faced by companies. The countries around the world do-

ing better aren’t those that are spending more money in  

Research and Development (R&D), they are those where 

the proportion of companies in R&D spending is higher. 

The critical variable isn’t what percentage of GDP is spent 

on R&D, it is what percentage of GDP is spent on R&D in the 

business sector. The percentage of R&D spending made by 

companies in Portugal is around 48%, I believe. Countries 

leading the way have a figure closer to 70%.

When we started, we asked you for an assessment of 

Portugal today. What do you believe needs to be done for 

Portugal to gain a secure footing in economic growth and 

balancing public accounts?

I would say that of these two problems, the most im-

portant is growth; balancing public accounts will be one 

of the results of economic growth. And if the Portuguese 

economy wants to grow it has to do so with the companies 

it has; very small but highly geared towards abroad. I think 

that this is where the recovery of the Portuguese economy 

will lie. 
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A garagem dos clássicos \\ The garage for classics 
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A 23 de maio de 1905, a rainha D. Amélia d’Orleães e  

Bragança, princesa de França e casada desde 1886 com 

o futuro rei de Portugal, D. Carlos I, inaugurou em Lisboa 

o Museu dos Coches Reaes. Construído em 1726, o salão 

do antigo Picadeiro Real, projetado pelo arquiteto italiano  

Giacomo Azzolini, foi o local escolhido para instalar o pri-

meiro museu dos coches do mundo. O sucesso foi imediato, 

mas a falta de espaço para expor as restantes viaturas da 

Casa Real, guardadas nas cocheiras de diversos palácios, 

deixou a rainha insatisfeita. Em 1906, é encomendado um 

novo projeto para ampliar o museu e, após a implantação 

da República em 1910, a coleção aumenta com a chegada 

dos coches e berlindas da extinta Casa Real e de viaturas 

até aí pertencentes à Igreja. 

On May 23, 1905, Queen Amélie of Orléans and Braganza, 

princess of France and married to the future king of Portugal, 

King Carlos I of Portugal, opened the Museum of Royal 

Coaches in Lisbon. Built in 1726, the hall of the old Picadeiro 

Real (Royal Arena), designed by Italian architect Giacomo 

Azzolini, was the venue chosen to house the world’s first 

coach museum. The success was immediate, but the lack of 

space to exhibit the remaining vehicles of the Royal House, 

stored in carriage houses in various palaces, left the queen 

dissatisfied. In 1906, a new project was commissioned to ex-

tend the museum and, following the establishment of the 

republic in 1910, the collection increased with the arrival of 

coaches and Berlin carriages from the extinct Royal House 

and of vehicles until then belonging to the Church.

Exatamente 110 anos depois de a rainha D. Amélia ter 

dado ordens para a construção daquele que se tornaria o 

Museu Nacional dos Coches, a coleção única composta por 

viaturas de gala e passeio dos séculos XVI a XIX ganhou 

uma nova morada. Desenhadas pelo arquiteto brasileiro 

Paulo Mendes da Rocha, as instalações mais amplas deste 

museu estão localizadas em Belém, onde outrora estavam 

as Oficinas Gerais do Exército. Quanto ao Picadeiro Real, 

continuará aberto ao público e guardará alguns coches e 

berlindas, a galeria de pintura da dinastia de Bragança e 

acessórios de cavalaria. 

São mais de 70 exemplares numa nova área expositiva 

com cerca de seis mil m2. Dividido em duas áreas, ligadas 

entre si, o edifício conta com um valioso extra: os 26 carros 

Exactly 110 years after Queen Amélie gave the order 

for the construction of what would become the National 

Coach Museum, the unique collection made up of state and 

recreational vehicles from the 16th to 19th centuries have 

been given a new home. Designed by Brazilian architect 

Paulo Mendes da Rocha, the larger facilities of this mu-

seum are located in Belém, where once stood the Oficinas 

Gerais do Exérito (former military workshops). As to the 

Picadeiro Real, this will remain open to the public and will 

keep some coaches and Berlin carriages, the painting gal-

lery of the Braganza dynasty and cavalry accessories.

More than 70 vehicles are now on show in the exhibition 

area covering some 6000 sqm. Divided into two intercon-

nected areas, the building includes a valuable extra: the 
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que vieram do núcleo museológico de Vila Viçosa. Na área 

principal, os visitantes – que de acordo com a estimativa 

apresentada pelo secretário de Estado da Cultura, Jorge 

Barreto Xavier, serão cerca de 350 mil por ano – poderão 

entrar a bordo de uma viagem pela História hipomóvel, 

não só da última dinastia dos reis portugueses, mas tam-

bém das monarquias europeias dessa época. Coches, ber-

lindas, carros eclesiásticos, liteiras, cadeirinhas, carros de 

grandes boulevards, carruagens de gala e até uma mala-

-posta dos correios tornam esta coleção «a mais completa 

e mais sumptuosa coleção do género, pela quantidade, va-

riedade e qualidade artística», nas palavras do Presidente 

da República, Cavaco Silva, por altura da inauguração do  

novo espaço. 

26 carriages that have come from Vila Viçosa museum. 

In the main area, visitors – which according to estimates 

presented by secretary of state for culture Jorge Barreto 

Xavier, will reach about 350,000 per year – will be able 

to embark on a journey of horse-drawn history, not only 

from the final dynasty of Portuguese kings and queens, 

but also from the European monarchies from that period. 

Coaches, Berlin carriages, ecclesiastic carriages, litters, se-

dan chairs, carriages for grand boulevards, state coaches 

and even a mail coach make this collection «the most 

complete and most sumptuous collection of its kind, for 

its quantity, variety and artistic quality», in the word of the 

Portuguese President, Cavaco Silva, at the time of the new  

venue’s opening.  

De caixa aberta e revestido a couro preto com pregaria 

dourada, o coche que o rei Filipe II de Portugal (rei Filipe III 

de Espanha) terá usado na sua visita a Portugal, em 1619, é 

a peça mais antiga da coleção. Com o interior forrado a ve-

ludo cinzelado vermelho sobre fundo amarelo, este coche é 

um exemplar raro de uma viatura régia. Mas, de exempla-

res raros está este museu único cheio. Para além dos co-

ches de D. Pedro II e do Papa Clemente XI, há objetos clás-

sicos que tornam esta coleção ainda mais deslumbrante. 

Instrumentos musicais como a Trombeta da Charamela 

Real, do século XVII, e a Caixa de Guerra da Casa Real, do 

século XVIII; fardamentos como o do Charameleiro da 

Casa Real, do Cocheiro Mor da Casa Real ou do Archeiro 

da Guarda Real, dos séculos XVIII e XIX; arreios; lanças de 

roca; selas portuguesas; escudos para torneios equestres; 

espadins; e até o manto da rainha D. Amélia, do século XIX, 

são alguns dos exemplos. À parte desta zona expositiva, 

o renovado Museu Nacional dos Coches inclui agora uma 

área de biblioteca, cafetaria, auditório e oficina de restau-

ro. O objetivo continua a ser o mesmo de sempre: garan-

tir a divulgação, investigação e conservação das viaturas 

e permitir aos visitantes compreender a evolução técnica 

dos meios de transporte utilizados pelas cortes europeias 

até ao aparecimento do automóvel. 

With an open body and lined with black leather, with 

gilded tacks, the coach that King Filipe II of Portugal (King 

Felipe III of Spain) used on his visit to Portugal in 1619 is the 

oldest piece in the collection. With its interior upholstered 

in red embroidered velvet on a yellow background, this 

coach is a rare example of a royal vehicle. But this unique 

museum is packed with rarities. In addition to the coaches 

of King Pedro II and of Pope Clemente XI, there are clas-

sic objects that make this collection all the more astound-

ing. Musical instruments such as the Trumpet and Royal  

Banner, from the 17th century and the War Drum of the 

Royal House, from the 18th century; uniforms, such as the 

Trumpeter of the Royal House, of the Head Coachman 

of the Royal House, or of the Archer of the Royal Guard;  

Distaff Lances; Portuguese saddles; tournament shields; 

rapiers; and even the Mantel of Queen Amélie, from the 19th 

century, are some examples. In addition to this exhibition 

area, the renovated National Coach Museum now includes 

a library, a cafeteria, an auditorium and restoration work-

shop. The aim is still the same as always: to ensure the pro-

motion, research and conservation of vehicles and to allow 

visitors to understand the technical evolution of means of 

transport used by the European courts up to the arrival of 

the motorcar. 
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«Os quadros têm que ter a capacidade de 
dialogar com as pessoas» \\ «The paintings 

have to be able to engage with people» 

ART  CULTURE

ROBERTO 
CHICHORRO

TEXTO TEXT JOÃO AFONSO RIBEIRO (COM A COLABORAÇÃO DE TIAGO FEIJÓO) \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY VITOR DUARTE

Foi em Vale da Perra, a meio caminho entre Fátima e  

Ourém, que encontrámos um homem apaixonado pelas 

suas origens e pela sua infância, cujas memórias todos os 

dias o fazem sorrir. Roberto Chichorro é um artista de pro-

veniência moçambicana que movimenta o pincel sobre as 

telas, mostrando ao mundo a beleza da cor e dos ritmos 

africanos. Em Chichorro, espanta-nos a tranquilidade da 

voz, característica inequívoca de um homem que dia-

riamente se preocupa em dar mais uma pincelada numa 

história com 74 anos, com paragens em Moçambique,  

Espanha e, finalmente, Portugal. Um artista moçambicano 

numa casa portuguesa, com certeza. 

We travelled to Vale da Perra, half way between Fátima and 

Ourém, to meet up with a man passionate about his origins 

and about his childhood, the memories of which bring a 

smile to his face every day. Roberto Chichorro is an artist 

of Mozambican roots, who moves his brush over canvas, 

showing the world the beauty of colour and of African 

rhythms. The peacefulness of Chichorro’s voice astounds 

us, an unmistakable feature of a man who concerns him-

self each day with adding another brushstroke to a history 

74 years in the making, with periods in Mozambique, Spain 

and, finally, Portugal. A Mozambican artist with his home 

firmly on Portuguese soil.
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Ser artista está-lhe no sangue?

Desde miúdo que queria ser pintor. Quando cresci manti-

ve o gosto e disse ao meu pai que queria estudar Arquitetura 

mas, como não havia o curso em Moçambique, a minha 

família não tinha dinheiro para me pagar os estudos na  

Europa. Depois pensei em seguir Psiquiatria, dado que sem-

pre quis perceber aquilo que está dentro das pessoas, o que 

faz as pessoas serem boas ou serem más, ou a razão que 

leva o homem à loucura. Mais tarde, informei o meu pai que 

queria ser pintor e ele disse-me para procurar um trabalho 

e explicou-me que os pintores são boémios e morrem de 

fome. Mas ele próprio também desenhava muito bem. 

Há uma herança familiar…

Há ali um gene qualquer. É que além do meu pai, a minha 

irmã também tinha muito talento para o desenho. 

Quando é que começou a pintar?

Comecei a pintar mais a sério quando estava na tropa. Ti-

nha um colega que gostava de escrever e trocávamos ideias. 

A certa altura, falou-me de uma exposição e desafiou-me a 

levar lá os meus quadros. A ga-

leria aceitou os meus trabalhos 

e foi aí que percebi que podia 

ser pintor, dado que já tinha 

participado numa exposição. 

Depois, tudo aconteceu natu-

ralmente. Vendi o meu primei-

ro quadro a um inglês que tinha 

uma loja de molduras e que me 

pagou o equivalente ao meu 

vencimento da tropa (3300 escudos). Dei por mim a pensar: 

acabei de vender o meu primeiro quadro. 

Quando é que decidiu tornar-se profissional?

Já era adulto, já me tinha casado e já me tinha divorciado… 

Nessa altura já vendia muitos quadros em Moçambique, 

principalmente a estrangeiros, e encarei o desafio de viver 

da pintura. Até então tinha feito várias coisas: tinha sido 

desenhador de arquitetura, desenhador de publicidade, 

desenhador gráfico, desenhador cartográfico. Quando de-

cidi que ia viver só de pintura já tinha mais de 40 anos. 

Depois disso seguiu-se Espanha e Portugal.

Quando eu já vivia da pintura, fui visitado por um fun-

cionário da Embaixada de Espanha que me queria com-

prar um quadro e que me perguntou onde tinha estudado 

pintura. Tive que lhe explicar que era autodidata, pelo que 

o funcionário me perguntou se gostava de ter uma bolsa 

para estudar em Espanha e foi assim que fui parar a Ma-

drid. Cheguei e disseram-me para fazer aquilo que qui-

sesse, pelo que fui aprender a fazer cerâmica e gravura.  

Is being an artist in your blood?

I’ve wanted to be a painter ever since I was a child. When 

I grew up I still liked it and I said to my father that I want-

ed to study architecture but, as there was no course in 

Mozambique, my family didn’t have the money to pay for 

me to study in Europe. Then I thought about doing psychia-

try, given that I always wanted to understand what was going 

on inside people, what made people be good or be bad or the 

reason behind someone becoming mad. Later on, I told my 

father that I wanted to be a painter and he told me to go and 

look for a job and explained to me that painters are bohemian 

and die of hunger. But he was really good at drawing too.

It runs in the family then…

There is a gene there somewhere. Besides my father, my 

sister also has a lot of talent for drawing.

When did you start painting?

I started painting more seriously when I was in the army. 

I had a colleague, who liked to write and we would swap 

ideas. At a certain point he told me about an exhibition 

and challenged me to enter 

my paintings. The gallery ac-

cepted my works and it was 

then that I realised that I could 

be a painter, given that I had 

already taken part in an ex-

hibition. Then, it all happened 

naturally. I sold my first paint-

ing to an Englishman, who had 

a frame shop and who paid me 

the equivalent of my army salary (3300 Escudos). I found 

myself thinking: I’ve just sold my first painting.

When did you decide to do it as a profession?

I was already an adult, I was already married and I was al-

ready divorced… At that time I was already selling my pic-

tures in Mozambique, mainly to foreigners, and had dealt 

with the challenge of living from painting. Until then I had 

done many things: I had been a draughtsman, an advertis-

ing artist, a graphic designer, a map draughtsman. When I 

decided that I was going to do nothing else but painting I 

was already over 40.

Spain and Portugal came after that.

When I was already earning a living from painting, I was 

visited by an employee from the Spanish Embassy, who 

wanted to buy one of my paintings and asked me where 

I had studied painting. I had to explain that I had taught 

myself, whereupon the embassy worker asked me if I 

would like to have a scholarship to study in Spain and that 

was how I ended up going to Madrid. I got there and they 

Quis ir para o terreno, não quis ir para uma escola de pintu-

ra sentar-me a ouvir. Estive três anos em Espanha. Depois 

voltei a Moçambique até que me contactaram a perguntar 

se gostava de ter uma bolsa em Lisboa. Vim e entretanto a 

bolsa acabou mas, como eu já vivia da venda de quadros, 

fui ficando. 

Como é que se descobre que se tem uma vocação para  

a pintura?

Vai-se fazendo. Eu quero comunicar com as pessoas e, 

como sou uma pessoa tímida, embora não pareça, a pintu-

ra sempre foi a minha forma de comunicar. Aquilo que eu 

pinto é, aparentemente, um bocado ao contrário daquilo 

que os outros artistas fazem. Pintam-se muitas desgraças, 

para chamar a atenção. Eu pinto precisamente o contrá-

rio: uma criança a brincar com uma bola colorida ou com 

um triciclo, para mostrar que as crianças têm o direito a ter 

aquilo. Pinto mulheres com sapatos de cetim e vestidos de 

lantejoulas porque considero que toda a mulher tem direito 

a ser bela, a ser bonita.

told me to do whatever I liked and I went and learnt how 

to do ceramics and engraving. I wanted to go out in the 

field; I didn’t want to go to a painting school and sit there 

listening. I was in Spain for three years. Then I returned to  

Mozambique until someone got in touch with me and asked 

if I would like to have a scholarship in Lisbon. I came and in 

the meantime the scholarship came to an end but, as I was 

already making a living from selling my paintings, I stayed.

How do go about discovering if you have a vocation  

for painting?

By doing. I want to communicate with people and, as 

I am a shy person, although it may not seem it, painting 

has always been my way of communicating. What I paint 

is apparently unlike what other artists do. There are some 

terrible things painted, to grab people’s attention. I paint 

exactly the opposite: a child playing with a colourful ball or 

on a tricycle, to show that children have the right to have 

that. I paint women with satin shoes and sequinned gowns 

because I believe that every woman has the right to be 

beautiful, to feel pretty. 

«Eu pinto o sonho, aquilo que as 
pessoas gostariam de ser e que 
deveriam ter direito a ser» \\ «I 

paint the dream, what people 
would like to be and should have 

the right to be» 
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Sente que a pintura tem obrigação de mostrar o belo?

O belo, por vezes, dói muito a pintar, até porque é ne-

cessário invocar recordações dolorosas. Eu pinto o sonho, 

aquilo que as pessoas gostariam de ser e que deveriam ter 

o direito a ser.

Pinta, no fundo, a utopia de um mundo perfeito?

(risos) Se calhar... Mas também é para mostrar que o 

mundo não é perfeito e que, para ser perfeito, devia ser 

como está nos quadros. 

Tudo isto é influenciado pela sua infância?

Pinto muitos pássaros, muitas gaiolas, violas de lata, se-

renatas à noite sob o luar. São tudo pilares da minha me-

mória, da minha infância e do meu crescimento. 

Trocava algo na sua infância?

Não, não trocava nada. Olho para ela com prazer e com 

uma certa nostalgia. Eu costumo citar uma música da 

Mercedes Sosa que tem um verso com o qual me identifico 

muito: «Gracias a la vida, que me ha dado tanto». A vida a 

mim deu-me tudo, fui uma criança e um adolescente ex-

tremamente feliz. 

Do you believe that painting should show what  

is beautiful?

Sometimes it hurts a great deal to paint what is beau-

tiful, not least because you need to summon up painful 

memories. I paint the dream, what people would like to be 

and should have the right to be.

Basically, you paint what Utopia would be like?

(he laughs) Maybe… But it is also to show that the world 

isn’t perfect and that, to be perfect, it should be as it is in 

the paintings.

Is this all influenced by your childhood?

I paint many birds, many cages, tin guitars, midnight 

moonlit serenades. They are all pillars of my memory, of 

my childhood and of when I was growing up.

Would you change anything about your childhood?

No, I wouldn’t change a thing. I look back on it with 

pleasure and with a touch of nostalgia. I like to quote the 

song by Mercedes Sosa, which has a verse I identify with a 

lot: «Gracias a la vida, que me ha dado tanto» [«Thank you 

life, for giving me so much»]. Life has given me everything; 

I was an extremely happy child and adolescent.

«Quando expomos estamos 
completamente despidos de qualquer 
mentira» \\ «When you exhibit you 

are stripped bare of any lies» 

Para além da infância em Moçambique, o que o influen- 

cia mais?

Eu sou um homem de Moçambique. Cresci lá e formei-

-me lá mas todos os dias surge algo novo. Toda esta vivên-

cia na Europa fez-me absorver algumas coisas. A minha 

pintura não se tornou europeia, mas foi influenciada pela 

minha vivência europeia.

Costuma ir a Moçambique?

A última vez foi há cinco anos, quando fui convidado 

para ir lá fazer uma exposição. As passagens são extrema-

mente caras. 

Continua a ter ideias novas com facilidade?

Sim, porque a vida todos os dias nos traz coisas novas. 

Amigos novos, amigos antigos que se reencontram, os ca-

samentos… Fui casado quatro vezes e no fim há sempre a 

mágoa da separação, seguida de uma renovação e, muitas 

vezes, de uma nova paixão que traz um fluxo de criativida-

de. As coisas vão acontecendo no dia-a-dia. 

Pinta todos os dias?

Todos os dias brinco um bocado: faço uns desenhos, uns 

riscos. A mão precisa de trei-

no diário, isso é obrigatório. 

Que exposições mais se 

orgulha?

Todas. Mas ao mesmo 

tempo todas me deixam 

uma certa insatisfação. Não está relacionado com ficar 

descontente com alguma coisa, é ficar com a sensação 

que há sempre algo além. No dia em que olhar e achar que 

está tudo feito, arrumo os pincéis e acabou. Eu gosto de ex-

por, é sempre um desafio e assusta sempre um bocado, há 

sempre um julgamento, uma avaliação. 

Tem curiosidade em saber o que as pessoas pensam 

quando olham para os seus quadros?

Os quadros têm que ter a capacidade de dialogar com as 

pessoas, de ter voz própria. E por vezes acontecem coisas 

estranhas: já vi miúdos pequenos que vão com os pais e 

depois não querem ir embora, se calhar atraídos pelas co-

res; também já me aconteceu ver gente que está perante 

um quadro e chora. E aí sabe-se que aquele quadro disse 

alguma coisa àquela pessoa. 

Ter os seus quadros expostos é como despir a sua alma?

Nós quando expomos estamos a expor-nos. Estamos 

completamente despidos de qualquer mentira. A arte não 

se ensina, é pessoal e jamais pode ser baseada em menti-

ras. Em arte, tudo o que não seja honesto, não é arte.

Beyond your childhood in Mozambique, what influenc-

es you the most?

I am a man from Mozambique. I grew up there and I stud-

ied there, but every day something new comes along. This 

entire experience in Europe has made me absorb some 

things. My painting hasn’t become European, but it has 

been influenced by my European experience.

   

Do you visit Mozambique still?

The last time I went was five years ago, when I was invited 

to do an exhibition there. Getting there costs so much money. 

Do you still have new ideas with ease?

Yes, because life brings new ideas with each day that 

dawns. New friends, old friends that meet up again, wed-

dings… I have been married four times and in the end there 

is always the heartbreak of separation, followed by a reno-

vation and, often, a new passion that brings an outpouring 

of creativity. Things happen in day-to-day living.

Do you paint every day?

I dabble a little every day: I do some drawings, some 

scribbles. The hand requires daily training; this is a must.

What exhibitions are you 

most proud of?

All of them. But at the same 

time they all leave me a touch 

unsatisfied. It has nothing to 

do with being discontent with 

something, it is being left with the feeling that there is al-

ways something besides. On the day I look and feel that is all 

done, I pack away my brushes and it’s over. I like to exhibit, 

it’s always a challenge and it always scares me a little; there 

is always a judgement, an assessment.

Are you interested in knowing what people think when 

they look at your paintings?

The paintings need to be able to engage with people, to 

have their own voice. And sometimes strange things hap-

pen: I have seen small children, who come with their par-

ents, and then they don’t want to leave, perhaps attracted 

by the colours; I have also seen people stood before a pic-

ture and cry. And then I know that that painting has said 

something to that person.

Is exhibiting your paintings like revealing your soul?

When you exhibit you expose yourself. You are stripped 

bare of any lies. Art isn’t taught; it’s personal and can never 

be based on lies. In art, everything that isn’t honest isn’t art.
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ART  CULTURE

JORGE LIRA

TEXTO TEXT JOÃO AFONSO RIBEIRO \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DANIEL CAMACHO

Soprar o fole da história
Blowing the pipes of history

É numa pequena oficina em madeira que Jorge Lira dedica 

algumas horas dos seus dias a fabricar gaitas de foles. O 

trabalho é delicado e uma pequena falha pode ditar um fim 

precoce de uma peça que esteja perto de ser finalizada. Jor-

ge Lira sabe não ser o único em Portugal a produzir gaitas 

de foles de forma artesanal, mas orgulha-se de ser o único 

a estudar e a documentar a história da mesma. Arquiteto 

de profissão, Jorge é um homem apaixonado pela história 

da música em geral e pela da gaita de foles em particular. 

Defende até que podem ter sido os portugueses a levar 

as gaitas de foles para a Escócia, antes ainda de a rainha  

Catarina de Bragança, de origem portuguesa, ter introduzi-

do a tradição do chá das cinco na corte real inglesa.

Jorge Lira spends a few hours every day in his wooden 

workshop making bagpipes. The work is delicate and the 

slightest mistake can represent an early end to a piece 

that is close to being completed. Jorge Lira knows that he’s 

not the only person in Portugal handcrafting bagpipes, but 

he takes pride in being the only one studying and docu-

menting the history of this instrument. An architect by 

profession, Jorge is passionate about the history of music 

in general and about the history of bagpipes in particular. 

He even believes that the Portuguese may have introduced 

the bagpipes to Scotland, even before Queen Catherine of 

Braganza, of Portuguese origin, introduced the tradition of 

afternoon tea to the English royal court.
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Estamos perante a maior autoridade nacional em gaitas 

de foles, um homem que na juventude se deixou apaixo-

nar por um instrumento e que, desde então, se dedicou a 

estudá-lo e documentá-lo. Jorge Lira parece saber tudo o 

que há para saber sobre gaitas de foles e fala com a certe-

za de que nenhum detalhe técnico ou histórico lhe escapa. 

Fala de datas históricas com a segurança típica de quem já 

muito leu sobre o assunto e defende que as gaitas de foles 

terão partido da Península 

Ibérica para a Escócia, onde 

hoje são a estrela do certame 

tradicional desta região. «A 

Invencível Armada, que toda 

a gente diz ter sido espanho-

la, mas que era essencial-

mente portuguesa, dado que 

foi lançada a partir de Lisboa 

e era sobretudo composta 

por portugueses, seguiu rumo à Grã-Bretanha, em 1588, e 

o facto é que, 12 anos após este episódio, aparece a primei-

ra referência a uma gaita de foles na Escócia». Esta tese, 

que Jorge sublinha estar por provar, é também sustentada 

por não haver iconografia (registos pintados, esculpidos, 

talhados em madeira, documentos oficiais, etc.) anterior a 

1600 na Escócia, enquanto na Península Ibérica esses re-

gistos têm datações bastante anteriores. 

Jorge is Portugal’s greatest bagpipes authority, a man, 

who in his youth, fell in love with an instrument and who 

ever since has been dedicated to studying it and docu-

menting it. Jorge Lira appears to know all there is to know 

about bagpipes and he speaks with the certainty of some-

one aware of every single technical or historical detail. 

He speaks of historic dates with the typical assurance of 

someone who has already read a great deal on the matter, 

and believes that bagpipes 

were taken from the Iberian 

Peninsula to Scotland, where 

they are now the key instru-

ment in the traditions of 

this country. «The Spanish 

Armada, which despite its 

name was essentially Por-

tuguese, given that it set sail 

from Lisbon and was com-

prised of Portuguese for the most part, headed towards the 

Kingdom of England in 1588. The fact is that the first refer-

ence ever made to bagpipes in Scotland was 12 years after 

this episode», explains Jorge. This theory, yet to be proved, 

is also sustained by the fact that there is no iconography 

(painted, sculpted, or carved records, official documents) 

prior to 1600 in Scotland, while in the Iberian Peninsula 

such records date back long before this. 

Jorge Lira defende que podem ter 
sido os portugueses a levar as gaitas 

de foles para a Escócia. \\ Jorge 
Lira believes that it may have been 

the Portuguese who brought the 
bagpipes to Scotland.

Disputas históricas à parte, Jorge aprendeu a tocar gaita 

de foles aos 18 anos quando, através de um amigo, foi pos-

to em contacto com um velho gaiteiro de São Joanico, no 

Vimioso, que lhe ensinou a arte de tocar este instrumen-

to. Pouco mais tarde começou a estudar o fenómeno e a 

documentar-se sobre a sua história, debruçando-se sobre 

a presença secular das gaitas de foles nos lares portugue-

ses. «Temos uma citação de 1529 de Gil Vicente que diz: ‘Eu 

já vi em Portugal em cada casa pandeiro e gaita em cada 

palheiro’», cita Jorge com especial satisfação. 

Mais recentemente, Jorge Lira lançou-se na aventura 

do fabrico manual de gaitas de foles. Após um decréscimo 

do número de executantes, que foi gradual até aos anos 

de 1990, assiste-se hoje a um recrudescimento do instru-

mento, com milhares de jovens a terem vontade de apren-

der a arte de soprar para o fole. O objetivo deste amante da 

música tradicional passa por tornar a gaita mais acessível 

àqueles que tenham interesse em dar continuidade a uma 

arte que é secular. «Eu tento fazer gaitas de foles com qua-

lidade, o mais barato possível, de modo a democratizar o 

instrumento», conclui. 

Historical disputes apart, Jorge learned to play the bag-

pipes at the age of 18, when, through a friend, he was 

brought into contact with an old bagpiper from São Joanico, 

in Vimioso, who taught him the art of playing this instru-

ment. A little later he begun studying the phenomenon 

and documenting its history, delving into the ancient pres-

ence of bagpipes in Portuguese households. «We have a 

quote from 1529 from Gil Vicente which says: ‘I have seen 

in Portugal a tambourine in every home and bagpipes in 

every hayloft», Jorge recites with special satisfaction.

Jorge has taken on the challenge of handcrafting bag-

pipes more recently. Following a gradual decrease in the 

number of makers since the 1990s, there is a now renewed 

interest in the instrument, with thousands of young peo-

ple interested in learning how to the play the bagpipes. The 

aim of this lover of traditional music includes making the 

bagpipes more affordable to those interested in continuing 

an ancient art. «I try to make quality bagpipes, as inexpen-

sively as possible, so as to democratise the instrument», 

he concludes.
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ART  CULTURE

MARCO 
RODRIGUES

«É impossível ser um grande fadista sem 
nunca ter ouvido interpretações diferentes» 

\\ «It’s impossible to be a great fadista 
without ever hearing different performances»

Cantarolando, tentamos acompanhar Marco Rodrigues 

naquilo que ele faz tão bem. «Bairro Alto aos seus amores 

tão dedicado/ Quis um dia dar nas vistas/ E saiu com os 

trovadores mais o Fado/ P’ra fazer suas conquistas». Com 

o Bairro Alto no coração, o fadista natural de Amarante 

descobriu Lisboa aos 15 anos. Em cada esquina do Bairro, 

as melodias que ecoavam, vindas do Café Luso, fizeram 

Marco deslumbrar-se com um dos encantos da capital: o 

Fado. «Trovas antigas, saudade louca/ Andam cantigas a 

bailar de boca em boca/ Tristes bizarras, em comunhão/ 

Andam guitarras a gemer de mão em mão». Essas canti-

gas e gemidos da guitarra portuguesa a cada acorde con-

quistaram Marco Rodrigues. O ambiente das casas de Fado, 

que para ele tem algo místico, traçou-lhe o caminho e hoje, 

depois de três álbuns de temas originais, Marco relem-

bra as diversas vozes que marcaram o seu percurso. Com  

Fados do Fado, um álbum sem músicas originais mas com 

reinterpretações dos temas eternizados por vários fadis-

tas, Marco Rodrigues traz uma homenagem ao legado dos 

homens do Fado em Portugal. E agora, silêncio… que se vai 

cantar o Fado!

Humming along, we try to accompany Marco Rodrigues 

in what he does so well, singing the famous Fado song 

about the Lisbon neighbourhood of Bairro Alto. «Bairro 

Alto, so dedicated to its loves/Wanted one day to enter 

the limelight/ And came out with its troubadours and 

Fado/ to make its conquests» [This is a rough translation 

of the lyrics]. With the Bairro Alto in his heart, the fadista 

born in Amarante discovered Lisbon at the age of 15. In 

every corner of the neighbourhood, the melodies that 

rung out, coming from the Café Luso, caused Marco to be 

dazzled by one of the wonders of the capital: Fado. The 

popular song continues, «Old ballads, frantic yearning/ 

Songs dancing from mouth to mouth/Sad and strange, in 

communion/ With guitars groaning from hand to hand». 

With every chord, these songs and sounds let lose by the 

Portuguese guitar won over Marco Rodrigues. The atmos-

phere felt in the casas de Fado, venues which, for him, had 

something mystical about them, etched out the path he 

would follow and today, after three albums of original songs, 

Marco recalls the many voices that have marked his journey. 

With Fados do Fado, an album featuring reinterpretations of 

songs eternalised by many fadistas, Marco Rodrigues pays 

tribute to the legacy of male Fado singers in Portugal. And 

now, pray be silent… the Fado is about to begin!
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Entra no mundo do Fado quando se muda para Lisboa, 

com 15 anos. Já cantava antes ou há uma influência da ci-

dade de Lisboa?

A música sempre esteve presente no meu percurso. O 

meu pai tem um grupo no Norte e ensaiava na garagem 

por debaixo de casa, por isso sempre tive contacto com 

músicos. A influência da cidade de Lisboa caracteriza-se 

no estilo de música que adotei. Aliás, o estilo de música 

pelo qual me apaixonei depois de ouvir pela primeira vez 

o Fado numa casa de Fado. O som da guitarra portuguesa, 

o ambiente que envolve a música… Porque o Fado não é só 

a própria música, é também o que o envolve: a História, o 

passado, o nível cultural que nos dá uma identidade própria 

a nível musical. 

O que é que essa atmosfera da casa de Fado tem de  

tão especial?

Em primeiro lugar, o Fado tem características enquanto 

música que já o torna especial. Depois, para além da mú-

sica, há um ambiente: a luz das velas, o silêncio, a força da 

palavra, da mensagem que está a ser transmitida, contada 

enquanto cantada, todas as histórias que estão por detrás 

dos percursos dos fadistas, das 

relações… Tudo isso é apaixo-

nante! Eu costumo dizer que 

me deslumbrei inicialmente 

e depois, quando comecei a 

conhecer melhor a música, 

acabei por me apaixonar por  

ela também.

Chegou a dizer que no início 

da sua carreira sabia cantar, mas não sabia abordar o Fado. 

Qual é a maneira apropriada para abordar o Fado?

Mais do que uma maneira apropriada, é necessário per-

ceber a linguagem. Todos os estilos de música têm uma 

linguagem muito específica e tem de se evoluir nela. Caso 

contrário, pode saber-se cantar ou tocar muito bem, mas 

dificilmente se conseguirá ser um grande intérprete. E 

esse percurso nas casas de Fado é essencial para se poder 

aprender. Ouvir as histórias, as interpretações diferentes 

do mesmo tema… Esse crescimento é essencial.

Um ano após se estrear nos discos, recebe o Prémio  

Revelação nos Prémios Amália Rodrigues (em 2007). 

Como foi ser apontado como revelação neste mundo do 

Fado, que tanto talento alberga?

Senti-me muitíssimo lisonjeado e orgulhoso. Quando 

cheguei a Lisboa não conhecia muito sobre o Fado. A única 

referência que eu tinha era a de uma grande fadista que le-

vou o Fado para todo o mundo, chamada Amália Rodrigues. 

Passado alguns anos, ganhar um prémio com o nome dela 

You entered the world of Fado when you moved to  

Lisbon at the age of 15. Had you sung before or did the city 

of Lisbon influence you to do so?

Music had always been part of my life. My father has a 

group in the north of Portugal and he would practice in the 

garage beneath the house. As such, I was always in contact 

with musicians. The influence of the city of Lisbon can be 

seen in the style of music I adopted. In fact, the style of mu-

sic I fell in love with after hearing Fado for the first time in 

a casa de Fado. The sound of the Portuguese guitar, the at-

mosphere surrounding the music… Because Fado isn’t just 

music, it’s also what surrounds it: history, the past, the cul-

tural level that gives us our own identity in terms of music.

What is so special about the atmosphere experienced in 

casas de Fado?

First of all, Fado has certain properties, as a music style, 

which make it special. Then, in addition to music, there is 

the atmosphere: the candlelight, the silence, the power of 

the lyrics, of the message they are transmitting, explained 

as it is sung, all the stories that lie behind the lives of the 

fadistas, of their relationships… All this is exciting! I tend to 

say that I was dazzled to begin 

with and then, when I started 

to understand the music more, 

that I ended up falling in love 

with it too.

You just said that at the start 

of your career you knew how 

to sing but didn’t know how to 

tackle Fado. What is the proper 

way to tackle Fado?

More than a proper way, you need to understand the lan-

guage. Every style of music has a very specific language 

and you have to develop in it. If you don’t, you can know 

how to sing and play very well but you’ll find it very hard 

to ever be a great performer. And this time spent in casas 

de Fado is essential to be able to learn. Listening to stories, 

to different interpretations of the same song… This growth 

is essential.  

A year after you released your first recording, you were 

given the Best Newcomer award at the Amália Rodrigues 

Awards (in 2007). What was it like to be singled out in this 

world of Fado, home to so much talent?

I felt very, very flattered and proud. When I arrived in 

Lisbon I knew very little about Fado. The only name I 

knew was that of the great fadista who took Fado all over 

the world – Amália Rodrigues. A few years later, winning 

a prize bearing her name is something to be proud of. It 

means that it really made sense to fall for this music.

é um motivo de orgulho. Significa que realmente fez senti-

do apaixonar-me por esta música. 

Depois de um disco mais voltado para o feminino, este 

quarto álbum Fados do Fado é mais dedicado à figura mas-

culina. Há alguma razão para isso?

Não, não houve uma definição cronológica disto. No últi-

mo disco, percebi que havia uma ligação à figura feminina, 

não só por ter quatro letristas mulheres, como também por 

ter um tema escrito por José Rodrigues Lobo há mais de 

500 anos e que falava de mulheres. Agora, o Fados do Fado 

surge depois de três discos de originais. Queria homena-

gear o legado de muitos homens que, para mim, foram 

uma grande referência. Algumas das interpretações que 

retrato neste disco são de pessoas que foram muito im-

portantes e que muitas pessoas da minha geração já não 

se lembram ou não conhecem. Este disco é, portanto, uma 

homenagem ao legado dos homens do Fado.

Algum desses homens o inspirou?

Todos eles são referências. É impossível ser um excelen-

te pintor sem nunca ter visto quadros de outros pintores. 

É impossível ser um grande fadista sem nunca ter ouvido 

interpretações diferentes dos temas. Se calhar, há dois fa-

distas que me são mais próximos: o Carlos do Carmo e o 

Camané. Mas muitos outros: interpretações de Tristão da 

Silva, Max, Tony de Matos, etc. Para gravar este disco fiz 

questão de ouvir muitas interpretações diferentes. O Fado 

é isso. É transmissão oral.

After a record more directed towards women, this fourth 

album Fados do Fado is more dedicated to the masculine 

figure. Is there any reason for this?

No, there was no chronological definition behind this. In 

the last record, I understood that there was a connection to 

feminine figures, not only because it has four women lyri-

cists, but also because it contains a song written by José 

Rodrigues Lobo more than 500 years ago, and which talked 

about women. Now, Fados do Fado follows on from three re-

cords of original songs. I wanted to pay tribute to the legacy 

of many men, who, for me, have been a major influence. 

Some of the songs that I sing on this record are by people 

who were very important and who many people from my 

generation no longer remember or don’t know. This record is 

therefore a tribute to the legacy of the men of Fado.

Did any of these men inspire you?

They are all references. It’s impossible to be an excep-

tional painter without ever having seen pictures by other 

painters. It’s impossible to be great fadista without ever 

having heard different performances of the songs. There 

are perhaps two fadistas that are dearer to me: Carlos do 

Carmo and Camané. But many others: interpretations by 

Tristão da Silva, Max, Tony de Matos, etc. To record this al-

bum I made a point of listening to many different interpre-

tations. This is Fado. It is oral transmission.  

You have tried, in a way, to reinvent the Fado songs that 

people knew. But the songs had already been sung in 

«O percurso nas casas de 
Fado é essencial para se poder 
aprender» \\ «Time spent in 
casas de Fado is essential to 

be able to learn»
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Tentou reinventar, de certa forma, os fados que o povo 

conhecia. Mas os temas já tinham sido interpretados de 

diversas formas por diferentes intérpretes. Isso trouxe 

mais dificuldade à sua interpretação?

Não, porque eu nunca os tinha cantado e não tinha cria-

do vícios. Eu queria transportar estes fados de uma ma-

neira completamente transparente, sem uma abordagem 

que eu já estivesse habituado a fazer. Queria somente ter 

a referência de todos os intérpretes que eu já ouvi a cantar 

estes temas. 

Como procedeu à escolha dos temas?

Foi muito natural. São temas que fazem parte do meu 

percurso nas casas de Fado, embora nunca os tenha can-

tado. Mas acho que depois de três discos de originais tenho 

maturidade suficiente para poder cantá-los. Se eu me qui-

ser lembrar de um tema de Tony de Matos, lembrar-me-ia 

logo de Vendaval. Do Max, Rosinha dos Limões ou Noite. 

Foi isso que aconteceu. São temas que os grandes homens 

do Fado nos deixaram. 

Há algum tema que interprete com um gosto maior?

São todos grandes clássicos e qualquer um deles podia 

ser o tema single. Mas, por exemplo, cantar o tema Bairro 

Alto traz-me algo de especial. Até porque, mais uma vez, é 

o tal legado que quero homenagear. É um tema que Carlos  

do Carmo mostrou a toda a gente, mas antes dele já outro 

fadista – Nuno de Aguiar – o tinha interpretado. E eu co-

nheci o tema através do Carlos do Carmo e não do Nuno 

de Aguiar. É curioso. Depois, há também a minha liga-

ção com o próprio Bairro Alto, onde cresci no meio das  

casas de Fado.

many ways by different performers. Has this made your 

interpretation any more difficult?

No, because I had never sung them before and I hadn’t 

created any habits. I wanted to pass on these Fado songs 

in an entirely transparent manner, without any approach 

I had been accustomed to making. I only wanted to have 

the reference of all the performers I had already heard sing 

these songs.

How did you go about choosing the songs?

It was entirely natural. They are songs that have figured 

in my journey through casas de Fado, although I had never 

sung them. But I think that after three albums of original 

tracks I am mature enough to be able to sing them. If I want 

to recall a song by Tony de Matos, I would immediately 

think of Vendaval. By Max, Rosinha dos Limões or Noite. 

That’s how it happened. They are songs that the great men 

of Fado have left us.

Is there any song that you enjoy performing more  

than others?

They are all great classics and any one of them could be a 

single. But, for example, singing Bairro Alto makes me feel 

special. Not least because, once again, it is that legacy that 

I want to pay tribute to. It is a song that Carlos do Carmo re-

vealed to everyone, but before him another fadista, Nuno 

de Aguiar, had sung it. And I knew the song through Carlos 

do Carmo and not through Nuno de Aguiar. It’s odd. Then, 

there is my own relationship with the neighbourhood of 

Bairro Alto, where I grew up surrounded by casas de Fado.

«Fados do Fado é uma 
homenagem ao legado dos 

homens do Fado» \\ «Fados
 do Fado is a tribute to the legacy 

of the men of Fado» 



ART  CULTURE

DIOGO DE 
OLIVEIRA

TEXTO TEXT ANDREIA FILIPA FERREIRA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY  MANUEL TEIXEIRA

O talento na ponta dos pés
Tiptoed talent

Os movimentos graciosos escondem uma timidez natural 

de quem alcança o sucesso com apenas 16 anos. Diogo de 

Oliveira não sabe o que o futuro lhe reserva mas, por entre 

palavras sinceras interrompidas por mais um plié, revela-

-nos que quer dançar nas melhores companhias do mun-

do. Podia parecer um sonho de adolescente, como tantos 

outros o têm, mas para Diogo de Oliveira esse sonho tem-

-se aproximado a cada rond de jambe que executa. Con-

siderado uma das cinco maiores promessas artísticas na-

cionais no mundo do ballet clássico, o bailarino do Porto 

tem colecionado convites das mais prestigiadas institui-

ções: Bolshoi Ballet Academy, School of American Ballet, 

English National Ballet School e escolas estatais de Viena, 

Munique, Mónaco, Zurique e Washington. Recentemente, 

uma oferta deixou o jovem totalmente rendido. Em se-

tembro, Diogo de Oliveira segue rumo à Opera de Paris para 

dois anos de formação, tornando-se o primeiro português 

a ingressar nessa tão prestigiada escola de dança.

The graceful movements hide a natural shyness of some-

one who is achieving success at just 16. Diogo de Oliveira 

doesn’t know what the future holds, but, between sincere 

words interrupted by another plié, he reveals to us that he 

wants to dance in the world’s best companies. It might ap-

pear a teenage dream, like so many others have, but for 

Diogo de Oliveira this dream is getting closer with every 

rond de jambe he performs. Considered one of the five 

most promising national artists in the world of classical 

ballet, the dancer from Oporto has garnered invitations 

from the most prestigious institutions: the Bolshoi Bal-

let Academy, the School of American Ballet, the English  

National Ballet School and state schools of Vienna,  

Munich, Monaco, Zurich and Washington. One offer re-

cently left the youngster overwhelmed. In September, 

Diogo de Oliveira heads off to the Paris Opera, for two years 

of training, becoming the first Portuguese to attend this 

prestigious ballet school.
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Se tivéssemos que apontar um fiel companheiro para 

este herói cujo superpoder é dançar, encontrávamo-lo 

mais depressa do que Diogo faz um grand jeté. Aliás, até 

nomeamos dois: Alexandre Oliveira e Sílvia Boga, os pro-

fessores da Escola Domus Dança que apresentaram o uni-

verso do ballet clássico a Diogo, quando tinha apenas 10 

anos. «Foram eles que me incentivaram a experimentar 

uma aula. Antes disso, não tinha nenhum objetivo de car-

reira no mundo da dança, nem conhecia nenhuma coisa 

relacionada com ballet. Achava piada, mas não via a dança 

como futuro», relembra o bailarino. Sem expetativas em 

mente, Diogo aceitou o convite e a partir daí nunca mais 

parou. «Cerca de um ano depois de ter começado a dan-

çar, levaram-me a concursos e fui percebendo que aquilo 

era algo que eu queria mesmo fazer», explica. Hoje, com 16 

anos, Diogo coleciona medalhas e memórias de atuações 

em palcos internacionais: medalha de ouro de solista jú-

nior no Youth America Grand Prix (YAGP) 2013, em Paris; 

medalha de ouro no Tanzolymp 2014, em Berlim; medalha 

If you had to decide on a faithful companion for this hero 

whose superpower is dancing, you’d find him quicker than 

Diogo can perform a grand jeté. Actually, you could name 

two: Alexandre Oliveira and Sílvia Boga, teachers at the  

Domus Dança School, who introduced Diogo to the uni-

verse of classical ballet when he was just 10. «They encour-

aged me to have a go at a class. Before that I had no inter-

est in a career in the world of dance and didn’t have a clue 

about ballet. I thought it was funny, but I didn’t see a future 

in dance», the dancer recalls. With no expectations, Diogo 

accepted the invitation and has since never looked back. 

«About a year after having started dancing, they took me 

to competitions and I began to realise that this was some-

thing that I really wanted to do», he explains. Today, aged 

16, Diogo collects medals and memories of performances 

on international stages: junior soloist gold medal at the 

Youth America Grand Prix (YAGP) 2013, in Paris; gold medal 

at Tanzolymp 2014, in Berlin; bronze medal at the Istanbul 

International Ballet Competition 2014; senior soloist gold 
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de bronze no Istanbul International Ballet Competition 

2014; medalha de ouro de solista sénior no YAGP 2015, em 

Paris; e ainda alcançou a classificação no top 6 sénior do 

YAGP 2015, em Nova Iorque.

Orgulhoso do que já conquistou, Diogo revela que nem 

só as distinções importam. «Para mim, o mais significa-

tivo não são as medalhas e as 

distinções. Os prémios mais 

importantes são as bolsas de 

estudo, que me abrirão por-

tas para o futuro», conta. E se 

são bolsas de estudo que Dio-

go quer, é isso que Diogo tem. 

Em 2012, a Fundación Para La 

Danza Víctor Ullate atribuiu-

-lhe uma bolsa de estudo e, 

no verão de 2013, foi a vez da School of American Ballet se 

render ao talento do jovem. Agora, chegou a altura de abra-

çar a maior oportunidade de todas. Em setembro, Diogo 

tornar-se-á o primeiro português a pisar a Ópera de Paris, 

para dois anos de formação. «É uma grande responsabili-

dade e vou dar o meu melhor», promete. 

medal at YAGP 2015, in Paris; and he was also ranked in the 

senior top 6 at YAGP 2015, in New York.

Proud of what he has achieved, Diogo reveals that prizes 

aren’t the only thing that matters. «For me, what matters 

the most aren’t the medals and awards. The most impor-

tant prizes for me are the scholarships, which open the 

way to the future», he says. 

And if it’s scholarships that  

Diogo wants, that’s what he 

gets. In 2012, the Fundación 

Para La Danza Víctor Ullate 

awarded him a scholarship 

and, in the summer of 2013, it 

was the turn of the School of 

American Ballet to fall for the 

charms of the youngster. The 

time has come now to embrace the greatest opportunity of 

all. In September, Diogo will become the first Portuguese to 

tread the boards at the Paris Opera, for two years of train-

ing. «It is a huge responsibility and I will give it my best», 

he promises.

Diogo de Oliveira recebeu uma 
bolsa de estudo para integrar a 

escola de dança da Ópera de Paris. 
\\ Diogo de Oliveira has been 

awarded a scholarship to join the 
Paris Opera Ballet School. 
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PAULO 
ANDREZ

TEXTO TEXT ANDREIA FILIPA FERREIRA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY VITOR DUARTE

«Os Business Angels são pessoas que têm 
capacidade financeira para investir em 

projetos de terceiros» \\ «Business Angels 
are people that are financially able to invest 

in third-party projects»

Com um percurso de sucesso na área dos negócios, Paulo 

Andrez faz parte da comunidade de Business Angels em 

Portugal, representada através da Federação Nacional de 

Associações de Business Angels (FNABA) –, que já aplicou 

cerca de 57 milhões de euros nas ideias dos jovens em-

preendedores portugueses. Investindo o seu capital pes-

soal, conhecimentos e experiências em projetos liderados 

por empreendedores com potenciais ideias de negócio, 

este empresário soma investimentos em diversas áreas, 

desde o turismo ao software. Aplicando os seus rendi-

mentos não porque quer ganhar dinheiro, mas porque lhe 

dá prazer, Paulo Andrez é administrador da DNA Cascais e 

orgulha-se de nunca ter estado associado a projetos que 

fecharam. Tendo assumido funções como presidente da 

Associação Europeia de Business Angels (EBAN) em 2012, 

da qual ainda hoje é presidente emérito, este engenheiro 

informático já percorreu mais de 50 países para discursar 

em conferências ligadas ao empreendedorismo. Recente-

mente, marcou presença no Quénia, na Cimeira Global do 

Empreendedorismo, organizada por Barack Obama. Aos 

empreendedores que busquem investimento com Paulo 

Andrez deixamos um conselho: para ser bom empreende-

dor não basta ter uma boa ideia, há que saber executar o 

projeto e ter clientes em vista. De resto, Paulo Andrez está 

pronto para ajudar.

With a successful career in business, Paulo Andrez is 

part of the Business Angels community in Portugal, rep-

resented through the National Federation of Business  

Angels Associations (FNABA) – which has already invest-

ed 57 million euros in the ideas of young Portuguese inves-

tors. Investing his personal capital, knowhow and experi-

ence in projects led by entrepreneurs with potential busi-

ness ideas, this businessman boasts investments in varied  

areas, from tourism to software. Investing his income not 

because he wants to make money, but because it gives 

him pleasure, Paulo Andrez is the administrator of DNA 

Cascais and prides himself on never having been associat-

ed with projects that have failed. Having become president 

of the European Association of Business Angels (EBAN) in 

2012, of which he still is president emeritus today, this IT 

engineer has already travelled to more than 50 countries 

to speak at conferences dealing with entrepreneurship. 

He recently attended the Global Entrepreneurship Summit 

held in Kenya and organised by Barack Obama. For entre-

preneurs looking for investment from Paulo Andrez we 

give them one piece of advice: to be a good entrepreneur 

a good idea is not enough; you need to know how to put a 

project into practice and have customers in mind. Other-

wise, Paulo Andrez is ready to help.

ECONOMY  BUSINESS
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Construiu uma carreira de sucesso. Que memórias tem 

do início do seu percurso?

Tinha 18 anos quando quis criar uma empresa. Arranjei 

um conjunto de catálogos de empresas portuguesas e fui 

para Inglaterra vender produtos portugueses. Batia à por-

ta de importadores e perguntava-lhes se queriam com-

prar os produtos. Até cheguei a comprar uma máquina de  

Telex, altamente sofisticada e que só as grandes empresas 

tinham, e instalei-a em minha casa. Vendi muitos produ-

tos portugueses para Inglaterra, nomeadamente barricas 

de vinho para floreiras e outros objetos tradicionais, du-

rante aproximadamente 15 anos. Depois, criei algumas 

empresas na área dos sistemas de informação e fui um dos 

membros que levou a Novabase SGPS à entrada em bolsa 

na Euronext, no ano 2000. E desde 2006 que sou Business 

Angel, investidor em várias áreas. 

O que é ser Business Angel?

Os Business Angels são aquelas pessoas que têm al-

guma capacidade financeira para investir em projetos de 

terceiros e, por isso, investem com o objetivo de ter retor-

no. Mas não só, também pretendem acompanhar as novas 

tendências e dar um bocadinho daquilo que a sociedade 

lhes deu, apoiando outros 

empreendedores. 

É um conceito idêntico ao 

da DNA Cascais…

Sim, a DNA Cascais acom- 

panhou, de forma para-

lela, este movimento dos  

Business Angels. Complementam-se, até. A DNA Cascais 

é uma iniciativa da Câmara Municipal de Cascais, que em 

sete anos apoiou mais de 244 novas empresas. Para nós, 

o número de empresas apoiadas é importante, mas mais 

relevante ainda são as empresas que nós apoiamos a não 

serem criadas. Há entidades públicas que querem contar 

o número de empresas criadas, de forma a diminuir o nú-

mero de desempregados, e poucas vezes se focam no em-

preendedor. E, para a DNA, o empreendedor é a peça-chave 

deste puzzle. Quando achamos que um empreendedor não 

tem capacidade para lançar o seu próprio negócio ou que 

tem fragilidades, dizemos-lhe para não avançar. 

Consegue perceber, à partida, se o negócio deve ou 

não avançar? 

Dizemos a muitos empreendedores que não devem criar 

o seu próprio negócio porque achamos que o projeto não 

tem bases sólidas. Em qualquer projeto existem cinco ris-

cos, que nós ajudamos a mitigar. O risco de mercado, ou 

seja, se existe mercado para aquele tipo de negócio e como 

irá a concorrência reagir; o risco de equipa, isto é, perceber 

You have forged a successful career. What memories do 

you hold from the early days?

I was 18 when I wanted to set up a company. I got together 

a series of catalogues from Portuguese companies and 

went to England to sell Portuguese products. I knocked on 

the doors of importers and would ask them if they wanted 

to buy the products. I even bought a telex machine, some-

thing highly sophisticated, which only major companies 

had, and set it up in my house. I sold many Portuguese 

products to England, and in particular wine barrels for use 

as flower pots and other traditional objects, for about 15 

years. Then I set up some companies in the field of infor-

mation systems and I was one of the members that helped 

get Novabase SGPS listed on the Euronext stock exchange, 

in 2000. And since 2006 I have been a Business Angel, in-

vesting in various areas.

What does it mean being a Business Angel?

Business Angels are people that are financially able to 

invest in third-party projects and, as such, invest with the 

aim of making a return. But that’s not all; their aims also 

involve keeping up with the latest trends and giving some-

thing back to society, supporting other entrepreneurs.

That’s exactly the same 

concept as that of DNA  

Cascais…

Yes, DNA Cascais has fol-

lowed this movement of 

Business Angels, in paral-

lel. They even complement each other. DNA Cascais is an 

initiative of the Cascais Municipal Council, which in seven 

years has supported more than 244 new companies. For 

us, the number of companies supported is important, but 

more important still are the companies that we support to 

not be set up. There are public bodies that want to count 

the number of companies set up, so as to reduce unem-

ployment figures, and they rarely focus on the entrepre-

neur. And, for DNA, the entrepreneur is the key element 

to this puzzle. When we believe that an entrepreneur does 

not have what it takes to set up his own business, or that it 

has weaknesses, we tell him not to go ahead with it. 

Can you see, from the outset, if a business should go 

ahead or not?

We tell many entrepreneurs that they shouldn’t set 

up their own business because we believe that the pro-

ject doesn’t have a solid base. In any project there are five 

risks, which we help to mitigate. The market risk, that is to 

say, if there is a market for that kind of business and how 

will the competition react; the team risk, that is to say  

«Quando o projeto está bem pensado 
e estruturado, o problema não é o 
capital» \\ «When the project is 
well thought-out and structured, 

the problem isn’t capital»

se temos bons profissionais no projeto; depois, há o risco 

legal, uma vez que existem negócios interessantes, mas 

que não são legais e, obviamente, não podemos apoiar; 

o risco financeiro, relacionado com a dependência dos 

clientes a empréstimos bancários; e, por fim, o risco ope-

racional, ou seja, se o empreendedor sabe, de facto, fazer 

aquele negócio. Este risco está ligado ao risco tecnológico, 

no sentido em que, muitas vezes, há uma ideia mas o pro-

duto ou o dispositivo pode não atingir a performance que 

o empreendedor imagina. Se conseguirmos mitigar estes 

riscos quando o projeto se apresenta – seja a investidores 

de capital de risco, Business Angels ou à própria banca –, 

o negócio será mais facilmente financiável. Em Portugal 

temos um problema: os empreendedores passam 80% do 

tempo a obter dinheiro e depois 20% a melhorar o projeto. 

Devia ser precisamente o contrário! Quando o projeto está 

bem pensado e estruturado, o problema não é o capital. 

Como vê o empreendedorismo em Portugal nos próxi-

mos anos?

Eu acho que nós em Portugal temos investido muito 

numa política de concursos de ideias, é show off a mais. 

Por exemplo, acontece o concurso e depois o que é que 

acontece às empresas? Não há acompanhamento. Quan-

to muito pode haver acompanhamento do primeiro e se-

gundo classificados, mas podem estar lá 200 projetos e 50 

deles podiam ser acompanhados. Isso parece-me uma 

grande falha. 

understanding if we have good professionals working on 

the project; then there is the legal risk, because there are 

interesting businesses, but which are not legal and, obvi-

ously, we cannot support them; the financial risk, related 

to how dependent the customers are on bank loans; and 

finally, the operational risk, that is to say, if the entrepre-

neur really knows how to do that business. This risk is con-

nected to technological risk, in as much as, often, there is 

an idea but the product or the device might not achieve 

the performance that the entrepreneur had imagined. If 

we manage to mitigate these risks when the project is pre-

sented – whether to risk capital investors, Business Angels 

or to banks themselves –, the business will be more easily 

financeable. In Portugal we have a problem: entrepreneurs 

spend 80% of the time getting money and then 20% on 

improving the project. It should be precisely the other way 

round! When the project is well thought-out and struc-

tured, the problem isn’t capital. 

What is your view of entrepreneurship in Portugal in the 

coming years?

I think that we, in Portugal, have invested a great deal in 

a policy of ideas tenders; it’s too much showing off. For ex-

ample, the tender is called and then what happens to the 

companies? There is no follow-up. There may be follow-up 

for the first and second placed companies, at most, but 

there can be 200 projects out there and 50 of them might 

be monitored. This seems a major flaw to me. 
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Então o que falta por cá para impulsionar novos negócios?

Em primeiro lugar, o conceito. A questão do fundo per-

dido está muito enraizada na nossa cultura e, por isso, as 

pessoas pensam que para criar uma empresa têm de: pri-

meiro, não correr riscos; segundo, ir buscar fundo perdido; 

e só em terceiro lugar é que pensam nos clientes. Deviam 

pensar primeiro nos clientes, porque se tiverem merca-

do podem arrancar com o projeto. A posteriori, têm de se 

esforçar. Pensar que existem aqui pessoas com os bolsos 

muito fundos, que vão pôr o dinheiro todo e, se aquilo cor-

rer mal, azar, é uma cultura que transmite muito risco para 

o lado dos investidores, que acham que o empreendedor 

não está comprometido com o projeto e desistem de in-

vestir. Outra questão tem a ver com a procura de contactos 

internacionais. Portugal é muito pequenino, por isso nós 

temos de ir lá para fora. Os empreendedores que consigam 

colocar os produtos no mercado externo têm maiores pro-

babilidades de sucesso do que um empreendedor que se 

foque no mercado português. Não quer dizer que no mer-

cado português não haja boas oportunidades. O que quero 

dizer é que um projeto para ser escalável tem de ir lá para 

fora. Temos de tentar ter empreendedores que tenham 

uma visão global do mundo.

Diz-nos que é importante que os empreendedores te-

nham uma visão global do mundo. E qual é o melhor país 

para investir?

As pessoas acham que o mercado dos EUA é o melhor. 

No entanto, as desvalorizações das empresas nos EUA são 

muito superiores ao nível europeu. E também existe muito 

So what do we still need here to boost new business?

First of all, the concept. The matter of non-refundable 

subsidies is much entrenched in our culture and, as such, 

people think that to set up a company they have to: firstly, 

not take any risks; secondly, go and look for a subsidy; and 

thinking about customers only comes in third place. They 

should think about customers first, because if they have a 

market, they can get the project going. They need to make 

an effort a posteriori. Thinking that there are people here 

with very deep pockets, who are going put in all of their 

money and, if it all goes wrong, tough luck, is a culture that 

transmits a great deal of risk to investors, who think that 

the entrepreneur is not committed to the project and with-

draw from investing. Another issue has to do with search-

ing for international contacts. Portugal is very, very small, 

and so we have to look elsewhere. Entrepreneurs who 

manage to get their products on the international market 

have a greater chance of success than an entrepreneur 

solely focusing on the Portuguese market. That doesn’t 

mean that there are no good opportunities on the Portu-

guese market. What I want to say is that for a project to be 

scalable it has to go abroad. We have to try to have entre-

preneurs that have a global vision of the world.

You tell us that it is important for entrepreneurs to have 

a global vision of the world. And what is the best country 

to invest in?

People think that US market is the best. However the 

depreciations of companies in the USA are much higher 

than the European level. And there is also much more 

mais concorrência. Penso que depende dos setores. Por 

exemplo, na área do turismo e do mar, Portugal tem vanta-

gens competitivas. Se houver um investimento nessa área, 

Portugal pode ser o melhor país do mundo para investir. Eu 

diria que hoje, a nível europeu, não há um único país que 

não tenha uma política de apoio a startups, pelo menos de 

discurso. Há países como a Moldávia, que não é um país 

tão desenvolvido como a maior parte, que tem comunida-

des de empreendedores altamente qualificados a lança-

rem projetos. Os Balcãs estão a ter um crescimento brutal, 

assim como a Turquia. Por isso, acho que existem boas 

oportunidades em todos os países. Portugal tem algumas 

vantagens a nível de captação de talento externo, graças 

ao clima, à forma de receber bem as pessoas, ao talento 

disponível a preços competitivos, ao facto de falar várias 

línguas e de ter uma ligação muito forte a África. Conheço 

dois projetos americanos que querem investir em Portugal 

porque dizem que não conseguem ir diretamente a África, 

devido à distância a nível cultural. Por isso, nós temos 

vantagens que me levam a 

acreditar que Portugal pode 

ter empresas novas capazes 

de conquistar o mundo. 

E a Grécia será um bom 

país para investimentos nos 

próximos tempos?

Curiosamente, é em mo-

mentos de crise que grandes 

oportunidades acontecem. 

Alguém que queira investir 

hoje na Grécia tem muitas vantagens comparativamente 

a outros países. Primeiro, existe uma disponibilidade de 

talento enorme. O nível salarial de pessoas qualificadas é 

mais baixo. Os fornecedores estão mais flexíveis para par-

cerias. Os preços imobiliários também estão baixos. Por 

isso, criar hoje uma empresa na Grécia é mais barato do 

que criar uma empresa noutros mercados. Claro que temos 

a questão da desvalorização da moeda, mas se o projeto 

não tiver ativos fixos, nomeadamente imóveis, isso não 

tem grande impacto. O problema da Grécia está nas pes-

soas pensarem que a solução vem de fora, quando lá existe 

uma comunidade com capital, mas que coloca o dinheiro 

fora do país, em depósitos bancários ou ativos na bolsa, 

ficando o dinheiro a trabalhar para outros países. Tem de 

haver uma mudança de políticas dos governos no sentido 

de incentivarem a que esse dinheiro financie a economia 

do país. Políticas de incentivo claro, podendo ser incentivo 

fiscal ou incentivo de co-investimento. 

Falando em investimentos próprios. O Paulo Andrez tem 

investimentos em que tipo de projetos?

competition. I think that it depends on the sector. For ex-

ample, in the area of tourism and of the sea, Portugal has 

competitive advantages. When it comes to investing in 

this area, Portugal may be the best country in the world 

to invest. I would say that today, in terms of Europe, there 

is no single country without a policy supporting start-

ups, or at least talking about it. There are countries such 

as Moldova, which isn’t a country as developed as most, 

which has communities of highly qualified entrepreneurs 

launching projects. The Balkans are growing radically, as is 

Turkey. As such, I believe that there are good opportunities 

in every country. Portugal has some advantages in terms 

of attracting foreign talent, thanks to its climate, to the way 

its welcomes people, to the talent available at competitive 

prices, to the fact that it speaks many languages and that 

it has a very close relationship with Africa. I know of two 

American projects that want to invest in Portugal because 

they say can’t go directly to Africa, due to the distance cul-

turally speaking. As such, we have advantages that lead 

me to believe that Portugal 

can have new companies 

able to conquer the world.

And will Greece be a good 

country in which to invest 

in the coming years?

Strangely enough, it is 

in moments of crisis that 

major opportunities come 

about. Someone wanting to 

invest in Greece today has 

a lot advantages compared with other countries. Firstly, 

there is huge amount of talent available. The salary level of 

qualified people is lower. Suppliers are more flexible when 

it comes to partnerships. Property prices are also low. As 

such, setting up a company in Greece at the moment is 

cheaper than setting up a company in other markets. Of 

course we have the issue of the devaluation of the curren-

cy, but if the project has no fixed assets, in particular prop-

erty, this has little impact. Greece’s problem lies in people 

thinking that the solution will come from outside, when 

there is a community with capital right there, but which 

is placing its money outside the country, in bank deposits 

or stocks, so that the money works for other countries. 

There has to be a change to government policies so as to 

encourage a situation where this money can finance the 

country’s economy. Clear incentive policies, whether tax 

incentives or co-investment incentives. 

Let’s talk about own investments. What type of projects 

have you invested in?

In terms of projects, at the moment I have 13 invest-

«Temos vantagens que me levam 
a acreditar que Portugal pode 

ter empresas novas capazes de 
conquistar o mundo» \\ «We 

have advantages that lead me to 
believe that Portugal can have new 

companies able to conquer the world»
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Do ponto de vista de projetos, neste momento tenho 

13 investimentos e vou fazer um 14.º em breve, em várias 

áreas. Por exemplo, um dos projetos, com o qual recebi o 

Prémio Europeu de Investimento do ano 2012, é numa fá-

brica de resinas para tintas de impressão na Figueira da 

Foz – a United Resins – que teve um investimento superior 

a 20 milhões de euros de dois Business Angels, dois em-

preendedores e ainda uma parte bancária. Também tenho 

investimentos numa empresa de reabilitação para pessoas 

que sofreram de AVC’s, numa empresa de dispositivos de 

tracking – a Findster – e ainda na área dos sacos plásticos 

100% biodegradáveis, que eu acredito que seja um setor 

em crescimento. Tenho igualmente investimentos relacio-

nados com o turismo português e com a área de software. 

Eu tento fazer uma diversificação dos meus investimentos. 

Que outros projetos virão?

Projetos que tenham uma boa equipa de empreendedo-

res. Não pode ser só um empreender com uma boa ideia de 

negócio. Podemos ter a melhor ideia e o melhor produto do 

mundo, mas se não tivermos um único cliente, a empresa 

morre. Aí, o valor da ideia é zero. O que vale é a execução. E 

as pessoas perdem muito tempo a gerar ideias. Os projetos 

que hão-de vir serão de empreendedores que conheçam o 

mercado, que tenham feito a mitigação dos riscos e que me 

mostrem que vão ser capazes de executar o projeto. 

ments and I am about to make a 14th, in various areas. For 

example, one of the projects, for which I received the Deal 

of the Year Award at the 2012, is in a factory making resin 

for printing ink, located in Figueira da Foz – United Resins 

– which had an investment of more than 20 million euros 

from two Business Angels, two entrepreneurs and also 

some from banks. I also have investments in a rehabilita-

tion company for people who have suffered strokes; in a 

company making tracking devices – Findster –; and also 

in the area of 100% biodegradable plastic bags, which I be-

lieve to be a growing sector. I also have investments related 

to Portuguese tourism and to the area of software. I try to 

make my investments as diverse as I can.

What other projects will there be?

Projects that have a good team of entrepreneurs. It can’t 

be just one entrepreneur with a good business idea. You 

can have the best idea and the best product in the world, 

but if you don’t have a single customer, the company fails. 

Here, the value of the idea is zero. What matters is how it is 

carried out. And people waste a lot of time coming up with 

ideas. The projects that I will be involved with will be from 

entrepreneurs who know the market, that have assessed 

the risks and who show me that they are able to carry out 

the project.
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«Faço parte de uma longa lista de 
portugueses a ter sucesso além-fronteiras» 

«I am part of a long list of Portuguese 
enjoying success abroad»

Com as bases da Escola Alemã de Lisboa e do curso de  

Sociologia do Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE), Joana 

Rego abandonou Portugal ao abrigo do programa Erasmus. 

Passou pela Université Paris Ouest Nanterre la Défense, 

pelo Instituto de Ciência Política de Paris (Sciences Po) e, 

quando deu por si, estava a desempenhar funções como 

consultora junto da Organização para a Cooperação e  

Desenvolvimento Económico (OCDE) e do Programa de 

Desenvolvimento das Nações Unidas (PNUD). De Paris 

seguiu para Bruxelas, mas foi Londres que a conquistou. 

Mesmo sentindo-se uma small town girl à chegada, Joana 

Rego escolheu a capital britânica como morada desde 

2009. Hoje é associate partner da GPW, uma empresa de 

inteligência empresarial que serve multinacionais, inves-

tidores e organizações governamentais. A sua dedicação 

valeu-lhe o reconhecimento pela revista Management  

Today, que a incluiu na lista das 35 mulheres abaixo dos 35 

anos com mais sucesso no mundo dos negócios no Reino 

Unido. Gerindo uma carreira e, ao mesmo tempo, uma fa-

mília, esta portuguesa é especialista em resolver proble-

mas. Mas, com um sorriso que nos parece ser a sua ima-

gem de marca, confidencia-nos: «adorava que o meu dia 

tivesse mais horas».

Having attended the German School of Lisbon and studied 

sociology at the Lisbon University Institute (ISCTE), Joana 

Rego left Portugal by dint of the Erasmus programme. 

She spent time at the Université Paris Ouest Nanterre la 

Défense, at the Paris Institute of Political Sciences (Sci-

ences Po) and, before she knew it, she was working as a 

consultant for the Organisation for Economic Co-opera-

tion and Development (OECD) and for the United Nations 

Development Programme (UNDP). From Paris she went to 

Brussels, but it was London that would win her over. De-

spite feeling like a small town girl when she arrived, Joana 

Rego chose to settle in the British capital in 2009. She is 

now associate partner at GPW, a business intelligence 

company working for multinationals, investors and gov-

ernmental organisations. Her dedication has earned her 

recognition, with Management Today magazine including 

her on the list of 35 Women Under 35, which rewards high 

achievers in the world of business in the UK. Managing a 

career and, at the same time, a family, this Portuguese 

woman is a specialist in problem solving. But, with what 

appears her trademark smile, she confides: «I would love 

to have more hours in my day».

ECONOMY  BUSINESS
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Saiu de Portugal em 2002 e passou por entidades aca-

démicas importantíssimas. Como foi essa experiência?

Saí através do programa Erasmus, para a Université Paris 

Ouest Nanterre la Défense, reconhecida como o berço da 

sociologia. Cedo percebi que as oportunidades que me es-

peravam em Paris, na minha área, seriam bem superiores 

àquelas que me esperariam em Portugal. Candidatei-me 

ao Sciences Po, o Instituto de Ciência Política, onde ter-

minei o mestrado com uma especialização em Conflitos e 

Segurança, em 2005. Foi, em parte, o ensino dito genera-

lista do Sciences Po que ajudou a sedimentar uma quali-

dade que hoje acredito ser central ao meu sucesso pessoal 

e profissional: a capacidade de resolução de problemas. É 

uma escola que longe de nos ensinar tudo, ensina-nos a 

pensar um pouco acerca de tudo.

É especialista em resolver problemas. Com que tipo de 

questões lida diariamente no seu trabalho na GPW?

Gosto de me rever nessas palavras porque é exatamen-

te isso que eu faço. Lido com uma variedade de questões 

pelo mundo fora. Questões que vão desde a cartografia de 

interesses e canais de influência no Cazaquistão para um 

cliente com investimento no setor energético, ao mapping 

de embargos à Rússia para clientes com investimentos sob 

ameaça de sanções impos-

tas pelos EUA ou UE; desde 

uma investigação de uma 

infração no setor farma-

cêutico na América Latina 

com vista a que o cliente 

possa iniciar uma ação legal 

contra o infrator, ao rastreamento dos ativos de uma famí-

lia asiática no contexto de uma fraude bancária cometida 

contra um banco multinacional. Estes são apenas alguns 

exemplos. Obtenho informação de ordem confidencial que 

permitirá aos meus clientes resolver um problema no con-

texto de um investimento, uma ação legal ou outra situa-

ção de negociação ou decisão comercial. 

Está presente na lista de gestoras de topo no Reino Unido, 

escolhidas pela revista Management Today. Como é ser 

distinguida desta forma?

É uma honra fazer parte desta lista, mas também sin-

to que faço parte de uma longa lista de portugueses a ter 

sucesso além-fronteiras. É com muito orgulho que vejo o 

meu trabalho reconhecido pela comunidade empresarial 

britânica e gosto especialmente de poder vestir a camisola 

portuguesa ao fazê-lo.

No ano passado, mesmo de licença de maternidade, 

conseguiu angariar 717 mil euros em negócios para a GPW. 

Como foi isso possível?

Foi um bom ano para mim, sem dúvida. A realidade é que 

a vida continua para os meus clientes. Continuam a inves-

tir em novos mercados, continuam a cometer-se fraudes 

You left Portugal in 2002 and have spent time in very im-

portant academic institutions. How was this experience?

I left through the Erasmus programme, to study at the 

Université Paris Ouest Nanterre la Défense, recognised as 

the birthplace of sociology. I soon realised that the oppor-

tunities awaiting me in Paris, in my field, would be much 

better than those awaiting me in Portugal. I applied for  

Sciences Po, the Institute of Political Sciences, where I 

completed my master’s degree, specialising in Conflicts 

and Security, in 2005. It was, in part, this so-called com-

prehensive teaching method at Sciences Po that helped 

seal the quality that I today believe to be central to my per-

sonal and professional success: my problem solving abil-

ity. It is a school, which, far from teaching you everything, 

teaches you to think a little about everything.

You’re a specialist in solving problems. What kind of is-

sues do you deal with in your daily work at GPW?

I like seeing myself in these words because that’s ex-

actly what I do. I deal with a variety of issues around the 

globe. Issues that range from mapping interests and chan-

nels of influence in Kazakhstan for a client investing in the 

energy sector, to mapping embargos to Russia for clients 

with investments threatened by sanctions imposed by the 

USA or the EU; from inves-

tigating a violation in the 

pharmaceutical industry in 

Latin America with a view 

to the client being able to 

file a legal suit against the 

wrongdoer, to screening the 

assets of an Asian family within the context of a banking 

fraud committed against a multinational bank. These are 

just some examples. I obtain information of a confidential 

nature, which will allow my clients to solve a problem in 

the context of an investment, a lawsuit, or another situa-

tion involving negotiations or commercial decisions.

You have been included on a list of top achievers in the 

UK’s business world, chosen by the magazine Management 

Today. How does it feel to be recognised in this manner?

It is an honour to be on this list, but I also feel that I am 

part of a long list of Portuguese enjoying success abroad. I 

take great pride in seeing my work recognised by the British 

business community and I especially like being able to fly 

the Portuguese flag in doing so. 

Last year, despite being on maternity leave, you man-

aged to bring in £500,000 in new business for GPW. How 

did you manage this?

It was a good year for me, without a doubt. In truth, life 

continues for my clients. They still invest in new markets, 

fraud is still committed and there are still legal disputes 

that require our help. I was on maternity leave for seven 

months (in the UK the law states you can have one year of 

«Precisamos de quebrar as barreiras 
do que nos é conhecido» \\ «We 

need to break through the barriers 
of what we know»

e a haver disputas judiciais que necessitam da nossa aju-

da. Estive sete meses de licença (em Londres a lei dita um 

ano de licença de maternidade), mas durante esse período 

mantive-me sempre ligada à empresa e aos meus clientes. 

Participei em reuniões em Londres, Lisboa, Madrid, Paris e 

até passei 24h em Nova Iorque. 

Ser mulher nunca foi um entrave para o sucesso nos 

negócios, mas infelizmente a posição feminina sempre foi 

vista como vulnerável. Acha que essa ideia ainda existe?

Até agora nunca senti entraves por ser mulher. Acho que 

as mulheres têm qualidades de trabalho e liderança fun-

damentais às empresas e organizações: somos dedicadas, 

leais, trabalhadoras e determinadas. Temos bons instintos 

e sabemos utilizar a nossa inteligência emocional na iden-

tificação de oportunidades e resolução de problemas. A 

vulnerabilidade está associada à questão da gestão entre 

a vida familiar e a vida de trabalho. Daí que quantas mais 

mulheres consigam chegar ao topo e lutar pelo equilíbrio, 

que em grande parte passa pelo equilíbrio em casa com a 

família e uma flexibilidade acrescida no local de trabalho, 

mais depressa se dissipará esta ideia de vulnerabilidade.

E como é gerir uma carreira e uma família?

Adorava que o meu dia tivesse mais horas! (risos) Apren-

demos a estabelecer prioridades e a ser mais eficazes. 

Também aprendemos a dar mais valor a certos momentos. 

A conciliação torna-se mais fácil quando temos uma estru-

maternity leave), but during this period I remained in con-

stant contact with the company and my clients. I took part 

in meetings in London, Lisbon, Madrid, Paris and I even 

spent 24 hours in New York.

Being a woman has never been an obstacle to business 

success, but unfortunately the feminine position has always 

been seen as vulnerable. Do you think this idea still exists?

Up until now I have never felt any hindrances for being 

a woman. I think that women possess work and leadership 

qualities that are fundamental for companies and organi-

sations: we are dedicated, loyal, hardworking and deter-

mined. We have good instincts and we know how to use 

our emotional intelligence when identifying opportunities 

and solving problems. Vulnerability is associated with the 

issue of juggling your family life and work life. Hence, the 

more women that manage to reach the top and fight for 

balance, which for the most part involves balancing home 

life with family and an added flexibility in the work place, 

the sooner this idea of vulnerability will go away. 

And how do you manage your career and a family?

I would love to have more hours in my day! (she laughs) 

You learn to set priorities and to be more efficient. You also 

learn to give greater value to given moments. Reconciling 

the two becomes easier without a doubt when you have 

a framework supporting you every day; in my case this is 

a very present and dedicated husband, a company that  
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tura que nos apoia diariamente. No meu caso, um marido 

muito presente e dedicado, uma empresa que me oferece 

uma estrutura flexível e uma babysitter cinco estrelas.

São muitos os portugueses a alcançar o sucesso além-

-fronteiras. Acha que Portugal não tem condições?

O facto de haver portugueses de sucesso além-fronteiras 

é muito positivo para a imagem do país. Cada português de 

sucesso é como um embaixador da qualidade do capital hu-

mano português. Automaticamente, ajudamos a promover 

a nossa cultura, o turismo, o vinho, a gastronomia, as pes-

soas. Esta veia de explorador está-nos no sangue e faz com 

que estejamos expostos a novas ideias, novos mercados e 

novos conceitos. Infelizmente, cada vez mais se criam ino-

vações portuguesas fora de Portugal e isso tem de mudar. 

Há necessidade de criar incentivos para que as ideias pos-

sam nascer e crescer em solo português. Temos de ser mais 

otimistas e arriscar nas nossas ideias e produtos. 

Acha que os gestores portugueses têm medo de arriscar?

Na minha experiência, o típico gestor português – e a 

mentalidade portuguesa em geral – ainda sofre de algum 

conservadorismo. Aposta no que conhece, em quem co-

nhece e da maneira que conhece. E hoje, precisamos de 

quebrar as barreiras do que nos é conhecido. 

Sente-se realizada?

Não tenho qualquer dúvida que, por agora, todas as fa-

cetas da minha vida estão realizadas. Tenho uma atitude 

positiva e evito dramatizar. A vida dá muitas voltas, mas 

com a atitude certa existem ‘problemas’ que nunca o che-

garão a ser. 

offers me a flexible structure and a five-star babysitter.  

There are many Portuguese achieving success abroad. 

Do you think Portugal isn’t up to it?

The fact that there are successful Portuguese abroad 

is very positive for the country’s image. Every successful 

Portuguese person is like an ambassador of the quality of 

Portuguese human capital. Automatically, we help to pro-

mote our culture, tourism, wine, our food, and people. This 

explorer streak is in our blood and ensures that we our ex-

posed to new ideas, new markets and new concepts. Un-

fortunately, Portuguese innovations are increasingly been 

created outside Portugal and this has to change. There is a 

need to create incentives so that ideas can come into being 

and grow on Portuguese soil. We have to be more optimis-

tic and take risks with our ideas and products.

Do you think that Portuguese businesspeople are afraid 

of taking risks?

In my experience, the typical Portuguese businessper-

son – and the Portuguese mentality in general – is still 

suffering from somewhat of a conservative outlook. They 

invest in what they know, in who they know and in the 

way they know. And today we need to break through the 

barriers of what we know.

Do you feel fulfilled?

I am in no doubt whatsoever that, for the moment, every 

facet of my life is currently fulfilled. I have a positive atti-

tude and I avoid exaggeration. Life takes many turns, but 

with the right attitude there are ‘problems’ that never make 

it into existence. 

ANTÓNIO REBELO DE SOUSA
Economista 
Economist

OPINIÃO \\ OPINION

Criou-se a convicção de que ocorreu uma mudança estru-

tural na economia portuguesa com o aumento ocorrido, 

nos últimos anos, nas nossas exportações e com o facto 

de, pontualmente, se terem registado saldos positivos na 

Balança Comercial.

Para os mais otimistas, estava feita a prova de que o ‘export 

led growth model’ funcionava no nosso país, tanto mais 

que a nossa economia já está a crescer.

Não sou dos que perfilham esse ponto de vista, muito em-

bora me congratule com os resultados obtidos no que con-

cerne às exportações.

Sou, pelo contrário, dos que entendem que se, porventura, 

o rendimento disponível das famílias conhecer um acrés-

cimo significativo, as importações crescerão mais rapi-

damente do que as exportações, registando-se um agra-

vamento do défice da Balança Comercial e um possível 

agravamento da dívida externa.

É claro que, fazendo uso dos ensinamentos de Feldstein e 

Horioka, praticando-se taxas de juro domésticas superio-

res às dos nossos parceiros comerciais, poderá haver um 

afluxo de capitais externos gerador de saldos positivos na 

Balança Financeira que mais do que compensem os saldos 

negativos da Balança Comercial e, eventualmente, da Ba-

lança Corrente.

Mas, também nesse domínio, estamos confrontados com 

limitações que decorrem do facto de pertencermos à ‘área 

do euro’.

Para além de que um aumento das taxas de juro passivas 

implicaria sempre um incremento das taxas de juro ativas, 

com efeitos indutores negativos no investimento endógeno.

Daí que me pareça que o problema de fundo, isto é, o pro-

blema dos ganhos de produtividade associados às vanta-

gens competitivas dinâmicas, ainda esteja por solucionar.

Uma perspetiva pessimista? 

Não o entendo assim. Antes a considero realista.

Nem mais, nem menos...

A questão do equilíbrio externo

The conviction has set in that there has been a structural 

change to the Portuguese economy with an increase felt, 

in recent years, in our exports and with the fact that, now 

and again, the balance of trade has proved positive.

For the more optimistic, this was proof that the ‘export led 

growth model’ was working in our country, especially as 

our economy is growing.

I don’t share this point of view, even though I welcome the 

results achieved in terms of exports.

On the contrary, I share the view that if, perhaps, families’ 

disposable income were to experience a significant rise, 

imports would grow much more than exports, and thus 

widen the external trade balance deficit and possibly in-

crease external debt.

Obviously, making use of the teachings of Feldstein and 

Horioka, practising domestic interest rates higher than out 

trade partners, might lead to an influx of foreign capital 

creating  positive balances in the financial account, which 

more than compensate for the negative balances of trade 

and, possibly, of the current account.

But, also in this area, we are confronted with limitations that 

come about from the fact that we are part of the Euro Zone.

In addition to the fact that an increase in passive interest 

rates would always imply an increase to active interest 

rates, with adverse effects to endogenous investment.

That’s why it seems to me that the underlying problem, 

that is to say, the problem of productivity gains associ-

ated with dynamic competitive advantages, is yet to  

be resolved. 

A pessimistic perspective.

I don’t see it that way. I would rather say it was realistic.

Nothing more, nothing less…  

The issue of external stability
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ALDO
MAGADA

«A inovação faz parte do nosso ADN»
«Innovation is part of our DNA»
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TEXTO TEXT ANDREIA FILIPA FERREIRA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY JOHANN SAUTY

Há 150 anos, Georges Favre-Jacot começava a aventura da 

Zenith, na pequena aldeia de Le Locle, nas montanhas suí-

ças de Neuchâtel. Com apenas nove anos, o espírito inven-

tivo de Georges veio ao de cima e, abandonando a escola, o 

jovem iniciou-se na relojoaria. Tornou-se um visionário e 

um autêntico capitão industrial, conduzindo a sua própria 

fábrica de produção integral de relógios. Aos seus colabo-

radores, essencialmente camponeses, incutiu o seu espíri-

to empreendedor que, tantos anos depois, ainda persiste. 

Hoje, a continuidade dessa tarefa de constante inovação e 

qualidade relojoeira está a cargo de Aldo Magada, o presi-

dente e diretor executivo da Zenith. Com um longo percur-

so na área, Aldo Magada destaca, com orgulho, que a marca 

é ainda mais forte do que pensava.  

150 years ago, George Favre-Jacot started the adventure 

of Zenith, in the small village of Le Locle, in the Swiss 

mountains of Neuchâtel. Aged just nine, his inventive 

spirit came to the surface and, leaving school, the young 

man made his first steps in watch making. He became 

a visionary and a veritable captain of industry, running 

his own manufacture watch factory. He instilled his en-

trepreneurial spirit in his employees, essentially country 

folk, and this spirit still persists so many years later. To-

day, the task of constant innovation and watch-making 

quality is continued and ensured by Aldo Magada, the 

president and CEO of Zenith. With a long career in the in-

dustry, Aldo Magada is proud to highlight that the brand is 

even stronger than he had realised.      

ZENITH
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A Zenith está a comemorar 150 anos. Começa agora um 

novo capítulo na história da marca? 

Este 150.º aniversário tem um significado enorme. A  

Zenith é um fabricante estabelecido com fortes raízes. 

Este aniversário é uma oportunidade única para reafirmar 

a perícia e o ADN de um verdadeiro fabricante de relógios, 

capaz de desenvolver calibres complicados assim como 

mecanismos clássicos de confiança. É também a ocasião 

ideal para se fazer uma retrospetiva pela sua história, as 

revoluções que criou e os feitos que acompanhou. 

O fundador da Zenith, Georges Favre-Jacot, foi reconhe-

cido pela sua capacidade de invenção e pelo seu espírito 

empreendedor. 150 anos depois, este espírito empreende-

dor continua a ser uma característica da Zenith?

Na Zenith, a inovação faz parte do nosso ADN, enquanto 

o espírito empreendedor é a nossa filosofia. Como arte-

sãos, incentivamos o espírito empreendedor e temos sido 

muitas vezes pioneiros em domínios não explorados. Esta 

capacidade de surgir com ideias novas e, depois, conseguir 

implementá-las com novos desenvolvimentos técnicos, 

antes de qualquer outro, é o mais fascinante na Zenith.

A qualidade e a inovação têm feito parte de cada pe- 

ça Zenith. É esta qualidade elevada que dá à marca a  

sua identidade? 

A Zenith tem uma longa história de qualidade, artesana-

to com atenção ao detalhe, produção limitada e uma ele-

vada qualidade de acabamento manual. A qualidade é, por 

isso, parte da identidade da marca, juntamente com fabri-

co, inovação e mecanismos incríveis.

As you commemorate 150 years of Zenith, is a new 

chapter in the history of the brand now beginning? 

This 150th anniversary means a lot. Zenith is an estab-

lished manufacture with strong roots. This anniversary is 

a unique opportunity to reaffirm the expertise and DNA 

of an authentic watch manufacture capable of develop-

ing complicated calibres as well as reliable classic move-

ments. It is also an ideal occasion on which to take a look 

back across its history, the revolutions it has created and 

the feats it has accompanied. 

The founder of Zenith, Georges Favre-Jacot, was known 

for his capacity for invention and for his entrepreneurial 

spirit. 150 years later, is this entrepreneurial spirit still a 

Zenith trait?

At Zenith, innovation is part of our DNA, while entre-

preneurial spirit is our philosophy. As craftsmen we en-

courage entrepreneurial spirit and we have often been 

forerunners in unexplored domains. It is this ability to 

come up with new ideas, and then push through with new 

technical developments before anyone else that is most 

fascinating at Zenith.

Quality and innovation have been an integral part of 

every Zenith’s piece. Is this heightened quality what 

gives the brand its identity? 

Zenith has a long-standing history of quality, crafts-

manship with attention to detail, limited production and 

a high quality of hand-finishing. Quality is therefore part 

of the identity of the brand, together with manufacture, 

innovation and incredible movements.

Podemos dizer que cada peça da Zenith é uma obra de arte? 

Acho que uma obra de arte é uma combinação exclusiva 

de substâncias históricas, técnicas e estéticas. O fabrico de 

relógios é uma indústria onde os artesãos predominam e, 

na Zenith, a nossa produção é essencialmente limitada. É 

por isso que oferecemos exclusividade, mas graças a uma 

combinação de artesanato e indústria também somos ca-

pazes de fornecer qualidade constante. 

Assumiu o cargo de presidente e diretor executivo da 

Zenith em julho de 2014. Como tem sido essa experiência?

A marca é ainda mais forte do que estava à espera, em 

termos de produto e mecanismos. A Zenith tem um enor-

me potencial. Creio que compreendemos muito bem a 

nossa herança e isso é a chave para o nosso sucesso.

Já tem uma longa carreira na indústria relojoeira. Na sua 

opinião, o que distingue a Zenith dos outros fabricantes?

As principais diferenças são: em primeiro lugar, a Zenith 

é um verdadeiro fabricante. Depois, é o único fabricante a 

produzir mecanismos de 5 hertz em série, o que significa que 

é líder em cronógrafos. Por fim, o seu design é intemporal. 

É agora responsável pela 

continuidade do sucesso da 

marca nos próximos anos. 

Como tenciona assegurar 

este percurso de sucesso?

Esperamos levar a marca 

para um patamar superior, 

permanecendo no mes-

mo percurso que tem sido percorrido nos últimos anos. A 

ideia é tornar clara, concentrar e simplificar a nossa gama 

de produtos e ser capaz de transmitir melhor todos os 

grandes valores mantidos pela marca. Iremos reforçar o El  

Primero como o centro da coleção – especialmente a gama 

Chronomaster –, que é a assinatura da marca, e a estrutura 

de outras coleções. Contudo, nenhum segmento será es-

quecido. Também iremos continuar a ganhar cota de mer-

cado e a prosseguir a expansão geográfica da marca em 

mercados promissores. A nossa missão é colocar no mer-

cado o melhor produto, intemporal, com a melhor relação 

preço/qualidade.

A Zenith encontra-se em posição de assegurar mais 150 

anos, sem perder a sua capacidade de inovação?

Como referi anteriormente, a inovação faz parte do ADN 

da Zenith e a marca tem raízes sólidas. Por isso, com o seu 

longo passado histórico, a Zenith está sem dúvida a ante-

cipar o futuro.

Might we say that every Zenith piece is a work of art? 

I think that a piece of art is a unique combination of 

historical, technical and aesthetic substances. Watch-

making is an industry where artisanal crafts predomi-

nate, and at Zenith, in essence, our production is limited. 

We therefore offer uniqueness but thanks to a combina-

tion of craftsmanship and industry we are also able to 

provide constant quality. 

You took on the role of president and CEO of Zenith in 

July, 2014. How has the experience been so far?

The brand is even richer than I was expecting in terms 

of product and movements. Zenith has a lot of potential. I 

believe we have a very good understanding of our heritage 

that is key to our success.

You already have a long career in the watch-making 

industry. In your opinion, what sets the Zenith manufac-

ture apart from the others?

The main differences are: in first place, Zenith is a real 

manufacture. Then, it is the only manufacture to produce 

5 hertz movement in series, which means that Zenith is 

the leader in chronographs. 

Finally, its timeless design.

You are now responsible 

for continuing the success 

the brand is accustomed to 

in the coming years. How 

do you intend to ensure this 

road to success?

We are hoping to take the brand to the next level, stay-

ing on the same course that has been taken in recent 

years. The idea is to clarify, concentrate and simplify 

our product range, and be able to better communicate 

all the great values held by the brand. We will reinforce 

the El Primero as the core collection – especially the  

Chronomaster range –, which is the signature of the 

brand, and structure the other collections. However, no 

segment will be neglected. We will also continue to gain 

market share and pursue the brand’s geographic expan-

sion in promising markets. Our mission is to bring to the 

market the best, timeless product, with great value.

Is Zenith in a position to ensure another 150 years, 

without losing its capacity for innovation?

As said, innovation is part of Zenith’s DNA and the 

brand has solid roots. Therefore with its long historical 

background Zenith is definitely looking to the future.

«A Zenith é o único fabricante a 
produzir mecanismos de 5 hertz 
em série» \\ «Zenith is the only 
manufacture to produce 5 hertz 

movement in series»
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MIGUEL SOEIRO
Pôr a criatividade nas prateleiras

Bringing creativity to shelves

ECONOMY  BUSINESS

É português, ganha prémios internacionais e tem a sua 

própria marca. É com base nestes três ingredientes que 

queremos falar de Miguel Soeiro. Faz do design de produto 

a sua profissão, ganhou um prémio no consagradíssimo IF 

Design 2015 e criou a OWN, uma editora de design que pre-

tende levar ao grande público os produtos saídos da mente 

deste criativo. Miguel Soeiro fez parte da sua formação em 

design na Finlândia e foi a inspiração nórdica que lhe valeu 

um prémio no IF Design na categoria Utensílios/Louças. A 

inspiração não veio exatamente da Finlândia, mas sim de 

uma torre na cidade de Malmö, na vizinha Suécia. Ao pri-

meiro ingrediente junta-se o segundo: uma marca própria, 

que surge no sentido de colocar os produtos nos canais 

de distribuição comercial. Falta aqui um ingrediente, não 

falta? Miguel Soeiro é português, daqueles que brilham  

lá fora. 

He is Portuguese, wins international awards and has 

his own brand. Focusing on these three ingredients, we 

would like to talk about Miguel Soeiro. Product design is 

his profession, he won an award at the highly respected IF  

Design 2015 and created OWN, a design publisher aimed at 

bringing to the general public products that have emerged 

from the mind of this designer. Miguel Soeiro did part of 

his design training in Finland and it was Nordic inspira-

tion that earned him an IF Design award in the Household/ 

Tableware category. His inspiration didn’t exactly come 

from Finland, rather from a tower in the city of Malmö, in 

neighbouring Sweden. A second ingredient is joined to 

the first: an own brand, which comes about with the aim 

of placing products in commercial distribution channels. 

There’s an ingredient missing, isn’t there? Miguel Soeiro is 

Portuguese, one of those that shine abroad.
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Foi ainda bastante jovem que Miguel Soeiro percebeu 

que tinha uma forte inclinação para o mundo das artes. Um 

pouco mais tarde, afunilou o foco no design do produto que, 

como o próprio define, é a «arte de criar objetos que pos-

sam melhorar a vida a quem os utiliza». Abraçou a carreira 

com o gosto de quem transporta um pouco da sua identi-

dade, das suas referências e do seu know-how para os pro-

dutos que produz, como gosta de explicar. Estudou fora, na 

Finlândia, um país «onde a cultura do design está profun-

damente impregnada e que alia altíssimos índices de su-

cesso na educação». E foi agora, no corrente ano de 2015, 

que viu consagrada uma das suas peças com um prémio 

no IF Design de 2015. A peça, um produto de cutelaria feito 

Miguel Soeiro was still very young when he understood 

that he had a penchant for the world of arts. A little later, his 

focus narrowed down to product design, which, as he him-

self defines it, is the «art of creating objects that can im-

prove the life of those using them». He has embraced his 

career with the gusto of someone who transports a little of 

their identity, their reference and of their knowhow to the 

products they produce, as he likes to explain. He studied 

abroad, in Finland, a country «where design culture is 

deep-rooted and which combines very high success rates 

in education». And it was now, in 2015, that he saw one of 

his pieces recognised with an award at IF Design 2015. The 

piece, a cutlery product made in contorted metal called 

em metal contorcido, chamada Malmö, foi criada com ins-

piração numa torre, também contorcida, que é o símbolo 

máximo da cidade sueca que dá o nome ao produto. 

O prémio sucede a outro já anteriormente arrecadado em 

2013, no Paperworld em Frankfurt, mas tinha sido ainda 

antes, em 2011, que Soeiro tinha avançado para a criação 

de uma marca própria, a OWN. O designer explica-nos que 

o objetivo da marca passa por funcionar «paralelamente 

ao atelier de design, como uma incubadora dos produtos 

produzidos e editados». A ideia passa por tornar os proje-

tos viáveis comercialmente, colocá-los nas prateleiras e 

evitar que as boas ideias fiquem eternamente confinadas 

ao papel onde foram desenhadas. Este é, aliás, o grande 

propósito de Miguel Soeiro: combinar viabilidade produ-

tiva e comercial. «Nada adianta se o produto é aclamado 

nas melhores exposições se, na realidade, não vende», 

explica-nos. Miguel pretende demonstrar, com o sucesso 

dos seus produtos, que o design representa um podero-

so instrumento na valorização do tecido industrial de um 

país, podendo mesmo servir como fator primordial no sen-

tido de contribuir para a alavancagem de uma economia 

em dificuldades, como até é o caso da portuguesa. E essa 

é a convicção de Miguel, que acredita no talento português 

para dar um incentivo e ajudar a economia portuguesa a 

crescer após a crise. «O mais importante já temos, que é 

uma indústria fora de série e designers talentosos, sendo 

que apenas nos falta um pouco de organização, estratégias 

bem delineadas e que se assuma uma atitude pró-ativa a 

fim de potenciar a valorização do design português dentro 

e fora de portas», sintetiza.

Malmö, was inspired by an equally contorted tower, which 

is the ultimate symbol of the Swedish city that gives its 

name to the product.

The award follows another, which he was given in 2013, at 

Paperworld in Frankfurt, but it was before this, in 2011, that 

Soeiro made the step to create his own brand, OWN. The 

designer explains to us that the goal of the brand involves 

operating «in parallel to the design studio, as an incubator 

for products produced and published». The idea involves 

making projects commercially viable, getting them onto 

shelves and avoiding that good ideas remain forever con-

fined to the paper on which they were designed. This is ac-

tually Miguel Soeiro’s main purpose: combining productive 

and commercial viability. «It doesn’t help if the product is 

acclaimed at the best shows when, in truth, it doesn’t sell», 

he explains. Miguel aims to show, with the success of his 

products, that design represents a powerful instrument in 

adding value to the industrial tissue of a country, and can 

even serve as a key factor towards contributing to boost-

ing a troubled economy, like that of Portugal, for example. 

And of this Miguel is convinced, believing that Portuguese 

talent can provide encouragement and help the Portu-

guese economy to grow in the aftermath of the crisis. «We 

already have the most important part: an exceptional in-

dustry and talented designers. All we’re missing is a little 

organisation, clearly outlined strategies, and the assump-

tion of a proactive attitude, so as to enhance the appre-

ciation of Portuguese design in and outside Portugal»,  

he concludes.     

RAPA, UMA LUMINÁRIA DE TETO CRIADA PELA OWN EM 2012 \\ RAPA, A CEILING FIXTURE MADE BY OWN IN 2012

MALMÖ, PRODUTO DE CUTELARIA QUE VENCEU UM PRÉMIO NO IF DESIGN 2015 
\ MALMÖ, A CUTLERY PRODUCT THAT WON AN AWARD AT IF DESIGN 2015



O espaço remonta a 1944, altura em que começou por al-

bergar uma importante fábrica de confeção têxtil em seda, 

que chegou a ser uma das cem empresas portuguesas que 

mais exportava. Hoje, a Lionesa assume-se como um dos 

mais estimulantes centros empresariais do país, hospe-

dando um leque variado de empresas consagradas que 

aqui proliferam, num espaço onde a arte, o design e a cul-

tura caminham diariamente de mãos dadas com os negó-

cios. É em Leça do Balio, perto de uma das principais arté-

rias de entrada para a cidade do Porto, que a Lionesa tem a 

operar empresas de renome internacional, cujos conceitos 

se afastam bastante da fábrica de produtos em seda que 

outrora aqui tivera lugar. 

The space dates back to 1944, the time in which it started 

to house an important silk textile factory, which went on to 

become one of the Portugal’s leading exporters. Today, the 

Lionesa is one of the most stimulating business centres in 

the country, housing a varied array of respected compa-

nies that proliferate here, in a space where art, design and 

culture walk every day hand in hand with business. Stood 

in Leça do Balio, close to the one of the main throughfares 

leading into the city of Oporto, the Lionesa features inter-

nationally renowned companies, the concepts of which 

have little to do with the silk product factory that once  

existed here.
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Lionesa, a casa do sucesso
Lionesa, the home of success

PUB



A Farfetch não fabrica produtos em seda, mas tem na 

moda de luxo, o foco da sua atividade. Fundada em 2008, 

esta empresa portuguesa de e-comerce foi avaliada em mil 

milhões de dólares e entrou para o restrito clube das Billion  

Dollar Startup do Wall Street Journal, algo que eleva a  

Farfetch para um patamar que nenhuma outra startup por-

tuguesa tinha alguma vez atingido. Esta plataforma online 

de marcas de luxo possibilita que, muito facilmente, se ad-

quira artigos oriundos de 300 boutiques de todo o mundo e 

tudo, claro, à distância de apenas alguns cliques. E o que se 

pode comprar no mundo da Farfetch? Cerca de 125 mil pro-

dutos de moda, de mais de 1500 marcas. 

Farfetch doesn’t make silk products but luxury fashion 

is, the focus of its activity. Founded in 2008, this Portu-

guese ecommerce company has been valued in a billion 

of US dollars and has entered the restricted club of Billion 

Dollar Startups of the Wall Street Journal, ensuring that 

Farfetch has been lifted to a level never reached by a Por-

tuguese startup before. This online platform for luxury 

brands enables you to easily purchase items from 300 

boutiques around the globe, with everything, of course, 

only a click away. And what can you buy in the world of 

Farfetch? Around 125,000 fashion products, from more 

than 1500 brands.

Ali ao lado, a poucos metros de distância, encontra-se a 

Hilti Portugal, uma empresa multinacional especializada no 

desenvolvimento de produtos e soluções para a indústria 

da construção civil. Com sede em Schaan, no Principado 

do Liechtenstein, a Hilti está presente no mercado por-

tuguês desde 1978 e tem-se revelado uma das empresas 

mais entusiasmantes presentes no tecido empresarial 

português. Considerada a segunda melhor empresa para 

trabalhar em Portugal por um estudo da revista Exame 

realizado em 2014, a Hilti gaba-se de ser uma empresa 

com um foco especial no fator 

humano que, garante, é o pilar 

base para o crescimento e so-

lidificação da empresa.  

Caminham-se algumas de- 

zenas de metros e chega-se à 

Retail Consult (RC), uma em-

presa que até é facilmente reco-

nhecível pela sua fachada colo-

rida. Especialista em soluções 

tecnológicas para os negócios 

a retalho, a RC é outra das es-

trelas maiores presentes na Lionesa. Fundada em 2011, a 

RC cresceu de uma pequena empresa com 20 pessoas para 

as atuais 200, num projeto que tem sedes operacionais em 

Portugal, Alemanha, Estados Unidos, México e no Brasil. E 

é aqui, na Lionesa, que a RC vai crescendo e assumindo-se 

como uma empresa de destaque no âmbito das soluções 

informáticas e de engenharia de sistemas, tornando-se em 

mais um nome incontornável que marca presença na incu-

badora empresarial que a Lionesa já se tornou. 

Next door, just metres away, we find Hilti Portugal, a 

multinational company specialised in the development 

of products and solutions for the civil construction indus-

try. With its head offices in Schaan, in the Principality of  

Lichtenstein, Hilti has been present on the Portuguese 

market since 1978 and has proved to be one of the most 

exciting companies present in the Portuguese business 

fabric. Considered, in a study made in 2014 by Exame 

magazine, to be the second best company to work for in  

Portugal, Hilti is proud to be a company with a special focus 

on the human factor, which, 

it guarantees, is the corner-

stone to the company’s growth  

and consolidation.

Walk a few tens of metres 

and you reach Retail Consult 

(RC), a company which is not 

least recognisable for its colour 

façade. Specialising in techno-

logical solutions for retail busi-

ness, RC is another of the shin-

ing stars based in the Lionesa. 

Founded in 2011, RC has grown from a small company with 

20 people to reach the 200 employees it has now, in a pro-

ject that has operational offices in Portugal, Germany, the 

USA, Mexico and Brazil. And it is here, in the Lionesa,that 

RC is growing and turning into a standout company in 

the field of IT and systems engineering solutions, becom-

ing another unmistakable name in the business breeding 

ground that the Lionesa has become.

Farfetch, Hilti e Retail Consult 
fazem parte das multinacionais 

de sucesso presentes na Lionesa. 
\\ Farfetch, Hilti and Retail 

Consult belong to the successful 
multinationals present in the 

Lionesa.  
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A FARFETCH FOI AVALIADA EM MIL MILHÕES DE DÓLARES \\ FARFETCH HAS BEEN VALLUED IN A BILLION OF US DOLLARS

A RETAIL CONSULT TEM SEDE OPERACIONAL EM PORTUGAL, ALEMANHA, EUA, MÉXICO E BRASIL \\ RETAIL CONSULT HAS OPERATIONAL OFFICES IN PORTUGAL, GERMANY, USA, MEXICO AND BRAZIL

A HILTI FOI CONSIDERADA A SEGUNDA MELHOR EMPRESA PARA TRABALHAR EM PORTUGAL \\ HILTI HAS BEEN CONSIDERED THE SECOND BEST COMPANY TO WORK FOR IN PORTUGAL
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EASTERN & 
ORIENTAL 
EXPRESS

TEXTO TEXT ESTELA ATAÍDE \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY 1,2,3,4,5,6,7,10,11,12 BELMOND © MARK HIND; 9 BELMOND

INSPIRING PLACES

Passaporte para o Sudeste Asiático
Passport to Southeast Asia
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Vivemos no tempo da velocidade, do mais rapidamente 

possível. Já quase esquecemos a arte de desfrutar do ca-

minho, de saborear os momentos com calma e intensida-

de, sem pensar no que nos espera no destino. É esta beleza, 

da descoberta mais lenta, que o Eastern & Oriental Express 

resgata, incitando a absorver todo o encanto dos locais por 

onde passa e apresentando-se como uma solução requin-

tada para fazer longas viagens e desvendar o mundo num 

ambiente de luxo e conforto.

Trazendo de volta a mística e o requinte de outros tem-

pos, o sumptuoso Eastern & Oriental Express proporciona 

uma inesquecível experiência no exótico Sudeste Asiático. 

We live in a time of speed; the quicker the better. We have 

almost forgotten the art of enjoying the journey, of savouring 

moments calmly and intensely, without thinking about what 

awaits us at our destination. It is this beauty, of a slower dis-

covery, that the Eastern & Oriental Express brings back, urg-

ing you to soak up all the charm of the places through which 

it passes, while presenting itself as a refined solution for tak-

ing long trips and revealing the world in an environment of 

luxury and comfort.

Bringing back the mystique and refinement of former 

times, the sumptuous Eastern & Oriental Express provides an 

unforgettable experience in exotic Southeast Asia. Passing 

through Singapore, Thailand, Malaysia and Laos, and with a 

choice of duration and journey options, the Eastern & Oriental 

Express presents some of the most fascinating treasures of 

this part of the globe. Along the journey and the stops made, 

passengers can delve into the local culture, experiencing the 

vast tea plantations, soaking up the knowhow of village el-

ders, marvelling at the courage of elephant tamers, and revel-

ling in Asian hospitality. In every part of the journey, you are 

treated to exotic and exceptional landscapes of Asian culture, 

surrounded by comfort and sophistication. 

Aboard this mystical train, comprising 22 carriages exqui-

sitely decorated with teakwood panelling, passengers can 

Com passagem por Singapura, Tailândia, Malásia e 

Laos e com várias opções de duração e percurso, o  

Eastern & Oriental Express apresenta alguns dos mais fas-

cinantes tesouros deste ponto do globo. No percurso e nas 

paragens, os passageiros podem embrenhar-se na cultura 

local, conhecer as vastas plantações de chá, sorver o co-

nhecimento dos anciãos das aldeias, deslumbrar-se com a 

coragem dos domadores de elefantes e deixar-se fascinar 

pela hospitalidade asiática. Em todos os troços da viagem, 

são brindados com paisagens exóticas e ex-libris da cul-

tura asiática, sempre rodeados de comodidade e requinte.

A bordo deste comboio místico, composto por 22 carrua-
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gens refinadamente decoradas com elegantes painéis em 

madeira de teca, os passageiros podem escolher entre três 

categorias distintas de cabines - Presidential, State e Pull-

man -, todas equipadas com quartos de banho privativos, 

ar condicionado (como acontece em todas as carruagens) 

e janelas panorâmicas. Acomodados nestas esplêndidas 

cabines privativas, que exalam o glamour sempre associa-

do a estes comboios, os hóspedes têm um comissário ao 

seu dispor 24h por dia, pronto para dar resposta a qualquer 

choose between three different types of cabin – Presidential, 

State and Pullman –, each equipped with private bathrooms, 

air conditioning (found in every carriage) and panoramic 

windows. Accommodated in these splendid private cab-

ins, which exude the glamour forever associated with these 

trains, guests have a steward at their disposal 24 hours a 

day, ready to respond to your every need. During the trip, the 

observation car, located at the rear of the train, allows you 

to be in constant contact with the stunning places the train 

necessidade. Durante o percurso, a carruagem de observa-

ção, localizada na parte traseira do comboio, permite estar 

em constante contacto com os deslumbrantes locais pe-

los quais o comboio passa, sendo um excelente local para 

fotografar a paisagem durante a viagem. Além de aprecia-

rem a beleza que os rodeia, os hóspedes têm também ao 

seu dispor as regalias de viajar num dos mais exclusivos 

comboios do mundo. No ambiente acolhedor da carrua-

gem bar, cocktails originais dão cor às noites animadas, e 

passes through, making it an excellent location from which 

to photograph the landscape during the journey. In addition 

to enjoying the beauty surrounding them, guests also have 

at their disposal the perks of travelling in one of the world’s 

most exclusive trains. In the cosy setting of the bar car, origi-

nal cocktails add colour to convivial evenings, and in the two 

restaurant cars, at lunch and dinner, delicious meals concoct-

ed by internationally recognised chefs are served, combining 

western and oriental specialities to create seasonal menus 
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nas duas carruagens restaurante, ao almoço e jantar são 

servidas deliciosas refeições elaboradas por chefs reco-

nhecidos internacionalmente, que combinam especiali-

dades ocidentais e orientais para compor menus sazonais 

exclusivamente para o Eastern & Oriental Express. Já o pe-

queno-almoço é diariamente servido nas suítes privadas 

dos passageiros, um toque de requinte que mantém a ex-

clusividade que pontua cada detalhe da experiência única 

que é descobrir o Sudeste Asiático a bordo do Eastern & 

Oriental Express.  

exclusively for the Eastern & Oriental Express. As for break-

fast, this is served daily in the passengers’ private suites, add-

ing a touch of refinement that continues the exclusivity col-

ouring every detail of the unique experience of discovering 

Southeast Asia aboard the Eastern & Oriental Express.

that this hormone is also made in abdominal fat. Adipo-

cytes, or fat cells, are unable to multiply, but NPY drives the 

number of adipocytes to increase the number of precursor 

cells to adipocytes, which then transform into fat cells. We 

therefore have a vicious circle; the NPY present in the brain 

makes us eat more, and so we have abdominal fat, which, 

for its part, produces more NPY, which makes us produce 

even more fat cells.

Abdominal fat is the worst fat for health, increasing the 

risk of heart disease, type 2 diabetes and certain types of 

cancer. For all these reasons, it is very important that we 

effectively attack the fat settling in the tummy, removing it 

and increasing our health levels, which is why I developed 

the Liposhaper technology, the first non-invasive liposuc-

tion, without incisions, anaesthesia, pain or recovery time, 

which quickly removes localised fat.       

OPINIÃO \\ OPINION

A gordura abdominal produz uma poderosa hormona da 

fome. Ter barriga grande aumenta a fome. Quando se pen-

sava que já nada podia piorar a má fama da barriga proe-

minente, eis que há ainda estas más notícias. Quem pos-

sui um grande abdómen arrisca-se a ficar com ele ainda 

maior, de acordo com uma investigação levada a cabo que 

revela que quem tem barriga aumentada tem também 

mais apetite, comparando com pessoas de peso conside-

rado normal. E tudo por causa de uma hormona designada 

como Neuropéptido Y (NPY), que é a hormona, até agora 

conhecida, que mais aumenta o apetite, fazendo com que 

se tenha fome permanentemente.

A pesquisa foi feita no Lawson Health Research Institute e 

demonstra que a gordura abdominal sintetiza esta hormo-

na, que estimula a fome e a produção de células gordas. Até 

agora, pensava-se que o NPY era apenas sintetizado pelo 

cérebro, no entanto, a nova pesquisa refere que esta hormo-

na também é sintetizada na gordura abdominal. Os adipóci-

tos, ou células gordas, não se podem multiplicar, mas o NPY 

faz disparar o número de adipócitos ao aumentar o número 

das células precursoras dos adipócitos, que se transformam 

em células gordas. Temos, portanto, um círculo vicioso: a 

NPY presente no cérebro faz-nos comer mais, logo temos 

mais gordura abdominal que, por sua vez, produz mais NYP 

que nos faz produzir ainda mais células gordas.

A gordura abdominal é a que pior faz à saúde, aumentando 

o risco de doenças do coração, diabetes tipo 2, hipertensão 

e alguns tipos de cancro. Por tudo isto, é muito importante 

atacarmos com eficácia a gordura que se instala na barriga, 

eliminando-a e aumentando o nosso nível de saúde, razão 

que me levou a desenvolver a tecnologia Liposhaper, a pri-

meira lipoaspiração não-invasiva, sem cortes, anestesia, 

dor ou tempo de recuperação, que elimina rapidamente a 

gordura localizada.

Ter barriga aumenta a nossa fome

Abdominal fat produces a powerful hunger hormone. Hav-

ing a large tummy makes you hungrier. If you thought that 

there was nothing left that could worsen the bad reputation 

of a pot belly, then you’d be wrong. Anyone who has a large 

tummy is at risk of having one that is even larger, accord-

ing to research carried out, which reveals that anyone with 

a larger tummy has a larger appetite, compared with people 

with a weight considered to be normal. And this is all down 

to a hormone known as Neuropeptide Y (NPY), which is the 

hormone, on evidence to date, that increases appetite the 

most, meaning that you feel hungry all the time.

The research was carried out by the Lawson Health  

Research Institute and shows that abdominal fat makes 

this hormone, which stimulates hunger and the produc-

tion of fat cells. Until now, it had been thought that NPY 

was only produced by the brain, but, new research shows 

Having a tummy increases hunger
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HOTEL PRINCIPE 
DI SAVOIA

O verdadeiro espírito de Milão 
The true spirit of Milan

TEXTO TEXT ANDREIA FILIPA FERREIRA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DORCHESTER COLLECTION

INSPIRING PLACES



O Hotel Principe di Savoia está 
situado na Piazza della Repubblica, 

no centro de Milão. \\ The Hotel 
Principe di Savoia is located in the 

Piazza della Repubblica, in the 
centre of Milan.

Vibrante e cosmopolita, Milão é uma cidade rica em arte, 

história e cultura. Reconhecida por ser a casa do aprimo-

rado design de moda italiano e por guardar segredos des-

lumbrantes – como a histórica casa de ópera Teatro alla 

Scala, a magnífica Catedral de Milão e a inconfundível obra 

de Leonardo da Vinci, A Última Ceia –, Milão oferece aos 

visitantes uma mistura fascinante de inovação e tradição. 

Respeitando essa identidade, o Hotel Principe di Savoia 

incorpora elementos contemporâneos e clássicos na sua 

decoração, cativando a so-

ciedade cosmopolita desde 

1920. Situado em pleno co-

ração da cidade, na Piazza 

della Repubblica, o edifício 

neoclássico domina a paisa-

gem e convida a conhecer o 

verdadeiro espírito hospita-

leiro de Itália. 

Com uma fachada impo-

nente, este hotel com assi-

natura Dorchester Collection conta dez pisos e é sinónimo 

de charme e requinte. A sofisticação decorativa e a aten-

ção ao detalhe atribui conforto e elegância a cada um dos 

257 quartos e 44 suítes que compõem o Principe di Savoia, 

oferecendo aos hóspedes um exemplo do luxo milanês. A 

decoração, pensada para fundir a atmosfera acolhedora e 

refinada, que marcava o design de interiores do século XIX, 

com a integração discreta da tecnologia moderna, é com-

posta por mobiliário tradicional italiano, afrescos pintados à 

mão nas paredes, poltronas clássicas e lustres glamorosos.  

Vibrant and cosmopolitan, Milan is a city rich in art, 

history and culture. Recognised for being the home of 

Italian fashion design and hiding stunning secrets – such 

as the historic La Scala opera house, the magnificent  

Milan Cathedral, and the unmistakable work of Leonardo 

da Vinci, The Last Supper –, Milan offers visitors a fasci-

nating blend of innovation and tradition. Respecting this 

identity, the Hotel Principe di Savoia incorporates con-

temporary and classic elements in its décor, captivating 

cosmopolitan society since 

1920. Stood right in the heart 

of the city, in the Piazza della 

Repubblica, the neoclas-

sic building dominates the 

cityscape, inviting you in to 

experience the true spirit of 

Italian hospitality. 

With an impressive façade, 

this Dorchester Collection 

hotel rises ten floors and is 

synonymous with charm and refinement. The decorative 

sophistication and attention to detail bring comfort and el-

egance to each of the 257 rooms and 44 suites making up 

the Principe di Savoia, offering guests an example of Mil-

anese luxury. The décor, designed to blend the welcoming 

and refined atmosphere marking the interior design from 

the 19th century, with the discreet integration of the mod-

ern technology, is made up of traditional Italian furniture, 

hand painted frescoes on the walls, classical armchairs 

and glamorous chandeliers.
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Nos quartos, de diversas composições e estilos – desde o 

estilo veneziano com nuances douradas e turquesa ao es-

tilo florentino em tons de azul e cinza –, a beleza da orna-

mentação deixa qualquer viajante extasiado. Os mármo-

res e os mosaicos, incluídos no adorno das casas de banho, 

timbram o primor final a cada aposento, como se de uma 

obra-prima se tratasse. Mas, se tivéssemos de apontar a 

pérola deste palácio, seria a suíte presidencial que mais 

suspiros arrancava. Combinando design francês e italiano, 

In the bedrooms, of varying compositions and styles 

– from the Venetian style with gilded nuances and tur-

quoise to the Florentine style in shades of blue and grey 

–, the beauty of ornamentation leaves any visitor en-

raptured. The marble and mosaics used to adorn the 

bathrooms add a final luxury stamp to each room, as if 

a masterpiece. But, if you had to point out the pearl of 

this palace, it would be the presidential suite, of breath-

taking elegance. Combining French and Italian design,  

A decoração é composta por 
mobiliário tradicional italiano e 

afrescos pintados à mão.  
\\ The décor features 

traditional Italian furniture and 
hand painted frescoes.        

com os dourados, as madeiras e o veludo a marcarem a di-

ferença, esta suíte é composta por três quartos, piscina pri-

vada e está repleta de pormenores artísticos. No horizonte, 

a vista sobre a cidade de Milão é inigualável. 

Para saborear a cozinha 

italiana, preparada pelo ta-

lentoso chef Fabrizio Cadei, 

o restaurante Acanto é o lo-

cal ideal, com vista para um 

tranquilo jardim, onde uma 

fonte do século XVIII é mo-

tivo de admiração. O lounge 

Il Salotto e o Principe Bar fa-

zem também parte das va-

lências do hotel. 

No último piso, o Club 10 Fitness and Beauty Centre des-

taca-se como o health club mais exclusivo de Milão. Com 

cinco salas de massagem e tratamentos personalizados, 

este é o espaço para relaxamento mais cativante da cidade.  

with gilding, wood and velvet its standout features, this 

suite is made up of three bedrooms, a private pool and is 

packed with artistic details. On the horizon, the view over 

the city of Milan is unrivalled.

To sample Italian cooking, 

prepared by talented chef 

Fabrizio Cadei, the Acanto 

restaurant is the ideal set-

ting, with views onto a 

peaceful garden, with its ad-

mirable 18th century foun-

tain. The Il Salotto lounge 

and the Principe Bar are 

also part of the hotel’s ex-

ceptional facilities.

On the top floor, the Club 10 Fitness and Beauty  

Centre stands out as Milan’s most exclusive health club. 

With five massage rooms and personalised treatments, 

this is the city’s most captivating relaxation venue.  
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TALISE SPA
Oásis do deserto \\ Desert oasis

HEALTH    WELLNESS

TEXTO TEXT JOÃO AFONSO RIBEIRO  \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY  JUMEIRAH MESSILAH BEACH

É em pleno Kuwait, uma das mais tórridas regiões do 

planeta, que o hotel Jumeirah Melissah Beach, pertença de  

uma das mais conceituadas cadeias hoteleiras do mundo, 

alberga o Talise Spa, um espaço de luxo e bem-estar que 

contrasta com o desconforto causado pelas difíceis con-

dições climáticas exteriores, 

num país onde a vida é incon-

cebível sem os aparelhos de ar 

condicionado. Se as tempera-

turas facilmente ultrapassam 

os 40.ºC, chegando mesmo a 

atingir a marca dos 50.ºC, no 

Talise Spa encontram-se as 

condições ideais para que se 

usufruam de momentos de 

puro deleite, num espaço pen-

sado para que o pleno conforto e tranquilidade sejam as 

características mais apreciadas.

De frente para a praia Messilah, na parte sul da cidade do 

Kuwait, este hotel e spa é dono de um estilo próprio, algo 

extravagante, que se enquadra arquitetonicamente com 

In the heart of Kuwait, one of the most torrid regions on 

the planet, the Talise Spa, a space of luxury and wellbeing, 

resides within the Jumeriah Melissah Beach hotel, part of 

one of the world’s most respected hotel chains, providing 

the perfect contrast with the discomfort caused by the 

difficult climatic conditions 

outside, in a country in which 

life is inconceivable without 

air conditioning. If the tem-

peratures easily surpass 40.ºC, 

and can even reach the 50.ºC 

mark, in the Talise Spa you’ll 

find the ideal conditions to en-

joy moments of pure delight, in 

a space designed so that com-

fort and tranquillity are the 

most appreciated features.

Looking over Messilah beach, in the southern part of 

Kuwait City, this hotel and spa boasts its own, somewhat 

extravagant, style, which fits in architecturally with the 

constructions filling the futuristic cityscape of this Arab 

No Talise Spa é possível reservar 
uma de duas suítes privadas, que 

são a garantia de privacidade e 
conforto.  \\  At the Talise Spa 

you can reserve one of two 
private suites, which ensure 

privacy and comfort.
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as construções que preenchem a paisagem futurista des-

te emirado árabe. O Talise Spa oferece um extenso leque 

de terapias, dispersas pelas suas 17 salas de tratamento. 

Comum a todas as opções terapêuticas está a certeza de 

tratamentos altamente revitalizantes. 

Sendo possível reservar uma de duas suítes privadas, 

que garantem total privaci-

dade e conforto, o Talise ofe-

rece um serviço totalmente 

personalizado realizado por 

profissionais especificamente 

treinados, que se preocupam 

em ir ao encontro das expec-

tativas mais exigentes. A per-

sonalização é, aliás, um dos 

imperativos de um serviço que 

presta cuidados de excelência a todos aqueles que esco-

lham o Talise para usufruir das últimas tendências e das 

mais criativas soluções revigorantes.  

Com um horário de funcionamento alargado – das 10h 

às 22h – este spa urbano disponibiliza um conjunto de 

opções que proporcionam momentos inesquecíveis e que 

se tornam perfeitos para o culminar de um dia a conhecer 

emirate. The Talise Spa offers a vast range of therapies, 

spread throughout its 17 treatment rooms. A common fac-

tor to every therapy option is the certainty of highly revi-

talising treatments.

Guests to the Talise can reserve one of two private suites, 

which ensure total privacy and comfort, while experienc-

ing a fully personalised service 

carried out by specialist pro-

fessionals, whose main pur-

pose is to meet the most de-

manding of expectations. Per-

sonalisation is actually one of 

the musts of a service provid-

ing exceptional care to anyone 

choosing the Talise to enjoy 

the latest trends and the most 

creative invigorating solutions.

With extended opening hours – from 10 am to 10 pm – 

this urban spa offers a series of options that provide unfor-

gettable moments and which are perfect for ending a day 

spent exploring the unique charms of this country. At the 

Talise, the options vary from hydrotherapy baths or treat-

ments using salt, to saunas, however much this may seem 

os encantos únicos deste país. No Talise, as opções variam 

desde os banhos de hidroterapia aos tratamentos com 

base em sal, passando até por saunas, por muito que isso 

possa parecer redundante, dadas as temperaturas que se 

fazem sentir no exterior. Mas, voltando ao interior, além 

dos tratamentos, existe ainda um estúdio fitness, com per-

sonal trainers disponíveis para ajudar a seguir o plano de 

treino mais complexo, bem como um kids club, para que os 

mais novos não se aborreçam enquanto os pais usufruem 

de um sempre merecido momento de relaxe, dado que o 

espírito frenético dos mais novos nem sempre se coaduna 

com o ambiente calmo e pacífico que o Talise Spa promove, 

em busca da calma interior e paz espiritual.

redundant given the temperatures being suffered outside. 

But, coming back indoors, in addition to the treatments, 

there is also a fitness studio, with personal trainers avail-

able to help you follow a more complex fitness plan, as well 

as a kids club, so that little ones, whose lively spirit doesn’t 

always match the serene and peaceful environment that 

the Talise Spa promotes in its quest for inner calm and 

spiritual peace, don’t get bored while their parents enjoy a 

much deserved moment of relaxation.
A personalização é um dos 

imperativos de um serviço que 
presta cuidados de excelência. 
\\ Personalisation is one of the 
musts of a service that provides 

exceptional care. 
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A caminho da saúde 
e da beleza \\ Working 

towards health and beauty
PUB

HEALTH  WELLNESS

O primeiro passo é mesmo aprender a comer bem, o que 

é muito importante não apenas para a sua aparência e for-

ma física, mas é essencial para ter um bom nível de saúde. 

E a saúde não está apenas nos nutrientes que ingerimos 

através da alimentação cuidada, regrada, equilibrada e em 

quantidade moderada, se não também pela quantidade 

de gordura corporal que temos. Principalmente a gordu-

ra localizada na zona abdominal e perímetro da cintura 

constitui um risco aumentado de poder sofrer de doenças 

cardiovasculares, desde os acidentes vasculares cerebrais 

(AVC) aos ataques de coração. Colesterol elevado e tensão 

arterial alta são fatores de risco que podem ser drastica-

mente diminuídos através de uma boa alimentação.

O excesso de peso e de gordura e a saúde fragilizada não 

fazem discriminação e atingem pessoas de todos os feitios, 

idades, raças, religiões, preferências políticas e orientação 

sexual. É verdade, o peso a mais, o pneuzinho e a doença 

são muito democráticos: podem afetar qualquer um.

Fazer uma Consulta de Reeducação Alimentar e  

Comportamental é o ponto de partida para voltar a ter 

bons hábitos alimentares e de vida. Isso inclui começar a 

ter atividade física. Poucos minutos diários de exercícios 

simples podem fazer toda a diferença do mundo ao fim de 

apenas um mês. A boa alimentação vai ajudar a diminuir 

de peso e a aumentar os níveis de saúde.

The first step is actually learning how to eat well, which 

is really important not only for your appearance and 

physical shape, but also essential if you want to have good 

health levels. And health isn’t just found in the nutrients 

we ingest through a careful, orderly, well-balanced diet, 

in moderate quantities. It is also related to the amount of 

body fat we have. In particular, fat located in the abdomi-

nal region and waistline, which represents an added risk 

of suffering cardiovascular diseases, such as strokes or 

heart attacks. High cholesterol and high blood pressure 

are risk factors that can be drastically reduced through  

healthy eating.

Excess weight and fat and weakened health aren’t dis-

criminate and can affect people of all shapes, ages, races, 

religions, political preferences and sexual orientation. It’s 

true, being overweight, spare tyres and illness are very 

democratic: they can affect anyone.

Having a Food and Behavioural Re-education Consulta-

tion is the first step towards returning to good eating and 

life habits. This includes starting to partake in physical ac-

tivity. Just a few minutes of simple daily exercise can make 

a world of difference after one month alone. A good diet 

will help to reduce weight and increase health levels.
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Contactos \\ Contacts:  
+351  21 458 85 00
www.clinicadotempo.com

Tratar de eliminar rapidamente a gordura localizada 

traz vários benefícios, sendo um deles o aumento veloz de 

autoestima, que por sua vez nos vai dar muito mais força 

para manter o nosso trajeto para uma vida mais magra 

e mais salutar. O processo é rápido, mas não acontece de 

um dia para o outro, embora com o Método Liposhaper 

haja resultados imediatos de perda de vários centímetros. 

A verdade é que os efeitos mais dramáticos são visíveis 

num prazo de cerca de um mês, e os primeiros quinze dias 

são os que mais esforço nos exigem. Tudo porque o nosso 

cérebro precisa de cerca de duas semanas para se libertar 

das rotinas antigas e abraçar o novo estilo de vida, mais 

saudável e dinâmico.

A razão que me levou a desenvolver o Método Liposhaper 

foi poder proporcionar às pessoas os resultados físicos 

mais rápidos, aliada ao facto de haver um aumento factual 

de saúde através de uma boa alimentação. Esta aborda-

gem global e integrada leva a que uma pessoa possa per-

der efetivamente peso e medidas, ao mesmo tempo que 

repõe os nutrientes importantes ao organismo. Esta nova 

regra alimentar também ajuda a limpar o organismo, di-

minuindo os níveis de radicais livres através de alimentos 

antioxidantes, o que também conduz a um aumento da 

Dealing with quickly removing localised fat brings many 

benefits, one of them being a rapid increase in your self 

esteem, which for its part will help give you much more 

strength to keep you on the path towards a thinner and 

healthier you. The process is quick, but it doesn’t happen 

overnight, although, with the Liposhaper Method there are 

immediate results, losing several centimetres. Actually, the 

most dramatic effects are visible within a period of about a 

month, and the first fortnight requires the most effort. This 

is because your brain needs about two weeks to free itself 

of old routines and to embrace the new healthier and dy-

namic lifestyle.

The reason that led me to develop the Liposhaper Method 

was to be able to provide people with quicker physical 

results, combined with the fact of there being actual im-

proved health though healthy eating. This overall and inte-

grated approach means that a person can effectively lose 

weight and go down in size, at the same time as they re-

place nutrients that are important for the body. This new 

dietary rule can also help cleanse the body, reducing lev-

els of free radicals through antioxidant foods, which can 

also lead to increasing longevity and rejuvenation, both in 

terms of appearance and your body clock.    

longevidade e a um rejuvenescimento, tanto de aparência 

como do próprio relógio biológico.

Fazer um Check-up Ortomolecular ajuda-nos a poder 

combater mais rápida e eficazmente tanto as deficiências 

de nutrientes, como as vitaminas e minerais, como o ex-

cesso de elementos tóxicos para o nosso organismo, como 

os metais pesados e os radicais livres. O exame inclui o 

Perfil Alérgico Alimentar, que vai testar mais de cem ali-

mentos e definir aqueles a que somos sensíveis e que po-

dem fazer-nos engordar ou impedir que percamos peso de 

forma adequada e sustentada.

Reunindo o exame Ortomolecular, a reeducação ali-

mentar, o tratamento por Liposhaper e a estimulação físi-

ca (ativa através do exercício, ou passiva através da nossa 

tecnologia Biotime), está traçado um percurso que nos leva 

à saúde e à beleza.

Combater a obesidade e a gordura localizada, principal-

mente no abdómen, é combater toda uma série de doen-

ças que nascem e vivem associadas a esta condição, que 

já é em si considerada uma doença, atualmente. 

Cuide de si pela sua saúde, com boa alimentação e dimi-

nuição de gordura corporal, e a beleza é uma consequên- 

cia inevitável.

Doing an Orthomolecular Check-up helps you to be able 

to quickly and effectively fight as much lack of nutrients, 

or vitamins and minerals, as excesses of elements that are 

toxic for the body, such as heavy metals and free radicals. 

The examination includes the Food Allergy Profile, which 

will test more than one hundred foods and define those to 

which you are sensitive and which can cause you to put 

on weight or stop you from losing weight in a proper and 

sustained manner.

Combining the Orthomolecular examination, food re-

education, Liposhaper treatment and physical stimulation 

(active through exercise, or passive through our Biotime 

technology), and you have the tools you need to take you 

towards health and beauty.

Fighting obesity and localised fat, primarily in the abdo-

men, is the same as fighting a whole series of diseases that 

are caused and associated with this condition, which is it-

self already considered a disease.

Take care of yourself through your health, with healthy 

eating and reducing body fat, and beauty is an inevita- 

ble consequence.  
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MONVERDE WINE 
EXPERIENCE HOTEL

Uma paragem na Rota dos Vinhos Verdes
A stop on the Vinhos Verdes Wine Route

TEXTO TEXT ANDREIA FILIPA FERREIRA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY FERNANDO GUERRA

Numa paisagem tranquila, preenchida pela beleza de 20 

hectares de vinha, ergue-se o Monverde Wine Experience 

Hotel, o primeiro hotel vínico na Região dos Vinhos Verdes. 

Situado em Amarante e circundado por castas Avesso, 

Touriga Nacional e Loureiro, este espaço é a nova aposta 

da produtora Quinta da Lixa, que junta o alojamento ao seu 

serviço de enoturismo, que já recebia mais de 2600 turistas 

em visitas planeadas. «Esta era a ferramenta que nos falta-

va, por isso reabilitámos as casas que tínhamos na Quinta 

de Sanguinhedo e demos início a este projeto», afirma o 

diretor-geral da Quinta da Lixa, Óscar Meireles.

Tentando proporcionar experiências únicas aos visitan-

tes, o Monverde Wine Experience Hotel é o resultado de um 

In a peaceful landscape, overflowing with the beauty 

of 20 hectares of vineyards, stands the Monverde Wine 

Experience Hotel, the first wine hotel in the Vinho Verde 

Winegrowing Region. Located in Amarante and surround-

ed by grape varieties that include Avesso, Touriga Nacional 

and Loureiro, this space is the latest venture from producer 

Quinta da Lixa, adding accommodation to its wine tourism 

service, which has already welcomed more than 2600 tour-

ists on organised visits. «This was the tool we were miss-

ing; and so we renovated the houses we had at the Quinta 

de Sanguinhedo and kicked off this project», the managing 

director of Quinta da Lixa, Óscar Meireles explains.

Aiming to provide unique experiences to its guests, the 

SUPREME FLAVOURS
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investimento de cerca de quatro milhões de euros. Combi-

nando a simplicidade da tradição vinícola com o requinte 

da decoração contemporânea, este hotel, com assinatura 

do arquiteto Fernando Coelho e do designer de interiores 

Paulo Lobo, encontra-se distribuído pela propriedade em 

três estruturas distintas: uma casa nascente, com 15 quar-

tos, uma casa poente, com 14, e ainda um apartamento 

equipado com kitchenette num outro edifício. Spa, piscina, 

loja de produtos e artesanato regional, salas de conferên-

cias, restaurante e, como não podia faltar, wine bar fazem 

parte das instalações. Comum a todas as áreas é a preo-

cupação ecológica. «O nosso respeito pela terra exigiu que 

fôssemos verdes em todos os sentidos. Por exemplo, 85% 

da pedra foi reutilizada da propriedade; as tintas são de re-

duzido impacto ambiental; os painéis solares garantem o 

aproveitamento da energia; e as águas são reaproveitadas 

para a rega da vinha e dos jardins», explica Óscar Meireles. 

Desejando cativar a atenção dos ‘enocuriosos’ e dos 

amantes da natureza, perspetivando uma média de 500 

visitantes por mês, o Monverde Wine Experience Hotel 

inclui diversas atividades enológicas. Em setembro, as 

participações nas vindimas e as provas de vinhos são as 

atrações mais fortes.

Monverde Wine Experience Hotel is the result of an invest-

ment of around four million euros. Combining the simplici-

ty of winemaking tradition with the refinement of contem-

porary décor, this hotel, designed by architect Fernando 

Coelho and with interior design from Paulo Lobo, is spread 

over the property in three different buildings: a house to 

the east, containing 15 rooms, a house to the west, with 

14, and also an apartment fitted with a kitchenette in an-

other building. The facilities include a spa, swimming pool, 

shop selling regional products and handicrafts, conference 

rooms, a restaurant, and as it couldn’t be any other way, a 

wine bar. All parts of the hotel have been developed with 

ecology in mind. «Our respect for the land meant that we 

have to be green in every sense of the word. For example, 

85% of the stone was recycled from the property; the paints 

are low environmental impact; the solar panels ensure the 

use of the sun’s energy; and waste water is used for water-

ing vines and the gardens», explains Óscar Meireles.

Hoping to attract the attention of wine enthusiasts and 

nature lovers, and envisaging an average of 500 guests 

per month, the Monverde Wine Experience Hotel includes 

various wine related activities. In September, taking part in 

the grape harvest and wine tastings are the top attractions.   
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SOLAR DO 
NUNES

Amor, amizade e sabores alentejanos 
Love, friendship and Alentejo flavours

TEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY  VITOR DUARTE
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Right in the heart of Lisbon, in Alcântara, the flavours 

of the Alentejo await you. A typically Portuguese setting, 

in which the cobbled floor is a highlight. All the walls are 

lined with Portuguese azulejo tiling, and frames portray-

ing the journey of Solar do Nunes throughout its 28 years 

in the Portuguese capital. The emotion with which Zé Tó, 

the restaurant’s owner, talks to us about his father, leads 

us to discover this cosy, family style setting. «It was a 

lump of clay they placed in my hands. Today I have the 

support of my mother and of my sister, who is my right 

hand», Zé Tó. Coming here is like being welcomed home. 

With cooking rich in exceptional flavours, a fine choice of 

wines and courteous service, going to Solar do Nunes is 

just like going to Zé Tó’s house. «It’s not my restaurant, it’s 

our home. With my guests I’m surrounded by my family. 

My guests always become my friends», Zé Tó confesses, 

who swapped architecture for the restaurant business. 

This home, which was once looked after by his father, 

is home to Portuguese gastronomy, to a large portion of 

friendship and love and moments unlike anything you 

Bem no coração de Lisboa, em Alcântara, viaje aos sa-

bores do Alentejo. Uma casa tipicamente lusitana onde o 

chão, a calçada portuguesa, é uma das referências do es-

paço. As paredes, todas elas, estão preenchidas com os 

azulejos e os quadros que retratam as passagens do Solar 

do Nunes, ao longo dos 28 anos de existência, na capital de 

Portugal. A emoção com que Zé Tó, proprietário do restau-

rante, nos falou do pai leva-nos à descoberta deste espaço 

acolhedor e familiar. «Foi um bocado de barro que me pu-

seram nas mãos. Hoje, tenho o apoio da minha mãe e da 

minha irmã, que é o meu braço direito», recorda Zé Tó. É-se 

recebido como se da nossa casa se tratasse. Com uma co-

zinha de excelentes sabores, vinhos à escolha e delicadeza 

no atendimento, ir ao Solar do Nunes é o mesmo que ir à 

casa de Zé Tó. «Não é o meu espaço, é a nossa casa. Aqui 

estou em família com os clientes. Do meu cliente faço 

sempre um amigo», confessa Zé Tó, que trocou a arqui-

tetura pela área da restauração. Esta casa, que outrora foi 

acarinhada pelas mãos do seu pai, é palco da gastronomia 

portuguesa, de muita amizade, muito amor e momentos 

diferentes de tudo a que está habituado. A família com raí-

zes alentejanas, de Serpa, mostra que a qualidade está no 

prato e no bem servir.  

Renda-se, logo de início, às entradas. O presunto Pata 

Negra, a alheira, o queijo de Serpa amanteigado que lhe 

faz criar água na boca, os cogumelos tão bem temperados, 

cujos ingredientes não conseguimos decifrar, e muito mais. 

Abre o apetite?! Então veja só o que o Solar do Nunes tem 

para prato principal: prove a sopa de peixe com gambas. É 

irresistível. Depois, aprecie a empada de perdiz, o folhado 

de lavagante e até o cabrito assado no forno. Se não esti-

ver saciado com esta ementa, experimente o caldinho de 

cação ou a muamba e… deixemos apetite para o que vem 

a seguir: o arroz doce, receita da mãe de Zé Tó, que é mui-

to especial, ou delicie-se com todas as outras sobremesas 

caseiras e saia com vontade de lá voltar.

Nesta casa de amigos recebem-se todos de braços aber-

tos. Pare à porta do Solar do Nunes e não se preocupe com 

a viatura, pois um dos funcionários irá tratar do estaciona-

mento enquanto desfruta de uma boa refeição. 

are used to. The family originally from the Alentejo, from 

Serpa, reveals that quality lies in the dish and in fine ser-

vice. We fall for its charms as soon as the starters reach 

our table. The Pata Negra cured ham, the alheira sau-

sage, the mouth-wateringly creamy Serpa cheese, the 

finely seasoned mushrooms, the ingredients of which we 

struggle to decipher, and much more. Feeling peckish?! 

Well, just look at what Solar do Nunes has to offer for 

main course: try the fish soup with prawns. It’s irresist-

ible. Then, sample the partridge pie, the lobster in pastry 

and even the oven roasted kid. If you’ve still got room for 

more, how about the dogfish broth or the muamba stew 

and… leave just enough space for what’s to come: rice 

pudding, Zé Tó’s mother’s recipe, which is very special, 

or delight in any of the other homemade desserts, before 

leaving with the clear desire to return. 

In this place of friends, everyone is welcomed with 

open arms. Arrive at the door to Solar do Nunes and don’t 

worry about your car; one of the employees with get it 

parked while you enjoy a fine meal.  
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São muitas as figuras conhecidas que passam pelo Solar 

do Nunes: «A Diana Krall, por exemplo, quando vem atuar 

a Portugal, primeiro marca o restaurante e só depois mar-

ca o hotel. Ela faz questão de estar no Solar», desvenda o 

proprietário. Angola é a segunda terra de Zé Tó, pela qual se 

apaixonou há seis anos quando pisou o solo, e é onde pre-

tende deixar a sua marca. Há um projeto em mente, está de 

manga arregaçada para levar a escola do Solar do Nunes 

para o calor de Angola. «Para Angola, o que me apetece di-

zer é: até já», conta orgulhoso. De acordo com Zé Tó, exis-

te um único ingrediente válido para o sucesso desta casa: 

«ser só sério».

There are many well known faces that come to Solar 

do Nunes: «When Diana Krall, for example, comes to per-

form in Portugal, she books a table first and only then 

books her hotel room. She makes a point of coming to 

Solar», the owner reveals. Angola is Zé Tó’s second home, 

a place he fell in love with when he first visited it six years 

ago, and where he intends to leave his mark. He has a 

project in mind, and has rolled up his sleeves to bring the 

Solar do Nunes school to the heat of Angola. «To Angola, 

what I should like to say is: see you soon», he says proud-

ly. According to Zé Tó, there is only one ingredient for the 

success of this place: «to be nothing but serious». 

ANSELMO MENDES
Enólogo, produtor e consultor de vinhos
Oenologist, wine producer and consultant

OPINIÃO \\ OPINION

Estão a chegar os meus 30 anos a fazer vinhos desta casta 

e, principalmente, a estudá-la nas suas vertentes enológi-

cas e vitícolas, mas nunca tanto se falou dela como neste 

ano. E as razões foram várias, estando ela fortemente con-

finada a Monção e Melgaço. O seu elevado potencial para 

vinhos brancos e a sua grande capacidade de envelheci-

mento despertou o interesse em cultivá-la mais intensa-

mente na restante Região dos Vinhos Verdes. A mim, que 

já fiz vinhos desta casta em toda a Região, mesmo em todo 

o país e até no Sul do Brasil, não me espantou que alguns 

dos meus conterrâneos se insurgissem com o alargamento 

da designação Vinho Verde Alvarinho para toda a área do 

Vinho Verde. Estamos perante duas questões de justiça. A 

primeira, que nos últimos 30 anos a casta Alvarinho subiu 

bem alto pela mão dos produtores de Monção e Melgaço; a 

segunda, porque a casta já provou que produz bons vinhos 

em toda a Região e é justo que possa também ter a desig-

nação Vinho Verde Alvarinho.

Toda a polémica tem um aspeto importante que mostra que 

a casta Alvarinho tem interesse na produção de grandes 

vinhos brancos. Tal como eu a conheço no Vale do Minho 

até uma altitude máxima de 150 metros, os vinhos aí pro-

duzidos são inimitáveis. Nas Terras de Basto, também já 

mostrou que o clima mais continental lhe imprime carác-

ter. Vamos aguardar pelos seus vinhos em climas de maior 

influência atlântica, principalmente no Vale do Lima, onde 

algumas experiências feitas por mim prometem vinhos de 

um forte caráter e elevada mineralidade, em alguns casos 

com solos de origem xistosa. No resto do país vamos estar 

atentos aos vinhos produzidos pela casta Alvarinho na fai-

xa mais atlântica da região de Lisboa, onde a orografia, os 

solos calcários e a proximidade do mar lhe imprimem uma 

forte mineralidade e frescura.

O interesse no cultivo da casta Alvarinho noutras partes do 

mundo irá cada vez mais focalizar o interesse pelos vinhos 

produzidos na sua região de origem. Em Monção e Melgaço 

continuará a ser uma ferramenta importante para a produ-

ção de grandes vinhos brancos.

O vinho é a expressão natural da terra que o produz e das 

suas gentes.

2015, o ano do Alvarinho

I have spent almost 30 years making wines with this 

grape variety and, primarily, studying it in its oenological 

and winegrowing characteristics, but never has it been so 

talked about as it has been in this year. And the reasons 

for this have been many, as it is strictly confined to Monção 

and Melgaço. Its great potential for white wines and its 

great capacity for ageing have aroused the interest of 

growing it more intensely in the remainder of the Vinho 

Verde Winegrowing Region. For me, having already made 

wines featuring this grape variety throughout the region, 

and also throughout the country and even in Southern  

Brazil, it’s no surprise that some of my compatriots have ex-

pressed their desire to see the Vinho Verde Alvarinho des-

ignation broadened to encompass the entire Vinho Verde 

region. This implies two matters of justice. The first, that 

in the last 30 years the Alvarinho grape variety has done 

extremely well in the hands of the producers of Monção 

and Melgaço; the second, because the variety has already 

proved capable of producing good wines in the entire re-

gion and it is only fair that they also bear the Vinho Verde 

Alvarinho designation.

The entire controversy has an important side to it, in that 

it shows that the Alvarinho grape variety is of interest in 

the production of great white wine. As far as I know it, in 

the Minho Valley, up to a maximum altitude of 150 me-

tres, the wines produced there are inimitable. In Terras de 

Basto, it has also been shown that the more inland climate 

gives the wine character. We are going to wait for its wines 

in climates with a greater Atlantic influence, primarily in 

the Lima Valley, where some experiments I have made 

promise wines of great character and high mineral levels, 

in some cases with soils of schistose origin. In the rest of 

country we are going to keep our eye on wines produced 

with the Alvarinho grape variety in the most Atlantic strip 

of the Lisbon winegrowing region, where the terrain, the 

chalky soils and the proximity to the sea give them a pow-

erful mineral element and freshness.

Interest in growing the Alvarinho grape variety in other 

parts of the world will increasingly focus interest on wines 

produced in its region of origin. In Monção and Melgaço it 

will continue to be an important tool in the production of 

great white wines.

Wine is the natural expression of the place producing it 

and its people.

2015, the year of Alvarinho
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LUXURY  STYLE

ALMA DE LUCE
Os contadores de memórias 

Memory-tellers
TEXTO TEXT ANDREIA FILIPA FERREIRA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ALMA DE LUCE

Atentos a cada palavra, Carlos e Helena Costa ouviam, 

como quem não quer que algo termine, as histórias do avô 

António. As memórias dos tempos de juventude do avô 

faziam as delícias dos irmãos, hoje arquitetos de profissão. 

Os pormenores dos enxovais, das toalhas de linho ou dos 

naperons que compunham as histórias das namoradas, 

faziam os olhos das pequenas crianças brilharem, como 

quem descobre um mundo novo. «Cada memória tinha 

para nós um valor precioso, pois era uma descoberta de 

segredos infinitos, onde conhecíamos o passado dele e ele 

nos transmitia parte da sua sabedoria, contada com tan-

to requinte», relembram Carlos e Helena, hoje com 36 e 39 

anos, respetivamente. «É ingrato que o avô António tenha 

falecido com Alzheimer e que lhe tenha sido tirada a sua 

maior riqueza. Quando o avô morre, esse mundo antigo e 

todos os mistérios morrem com ele», desabafam. Com as 

histórias que vinham diretamente da alma do avô ainda 

Attentive to every word, Carlos and Helena Costa would 

listen, like those who never want something to end, to the 

stories told by their grandfather António. The memories of 

their grandfather’s youth would delight the siblings, who 

are now both architects by trade. The details about trous-

seaux, table linen and lace doilies making up the stories 

about his sweethearts, made the small children’s eyes go 

wide with wonder, as if they had discovered a new world. 

«Every memory was precious for us, as they were the 

discovery of endless secrets, where we learnt of his past 

and he passed on part of his wisdom, told with such re-

finement», recall Carlos and Helena, now 36 and 39, re-

spectively. «It’s upsetting that grandfather António died 

from Alzheimer’s disease and that his greatest treasure 

was taken away from him. When grandfather died, this old 

world and all its mysteries died with him», they reveal. With 

the stories that came straight from their grandfather’s soul 

PORMENOR DA PEÇA NAPERON, DA COLEÇÃO TRADITION \\ A DETAIL OF NAPERON PIECE, TRADITION COLLECTION



112 \\  Villas&Golfe Villas&Golfe  \\ 113 

still strong in their memory, Carlos and Helena have cre-

ated a project that, in a way, retains «the magic dust of 

other times». They have called it Alma de Luce – the light 

emitted by the soul – and, just like writers eternalise sto-

ries in words, they have placed their memories into pieces 

of furniture. «Alma de Luce came about to pay tribute to 

memories of the past and of our cultural heritage. It reveals 

memories of traditions, places, myths and legends, sym-

bols and people», they explain. Using premium materi-

als, design and Portuguese 

craftsmanship to express 

their cultural heritage, giv-

ing it new life, Alma de Luce 

has developed pieces of fur-

niture with a unique identity. 

«We want to safeguard an 

endless supply of know-

how that is being forgotten 

and which many people have never heard of», they tell 

us, adding that, within five years they intend to become a 

worldwide name in furniture that preserves and promotes 

cultural heritage.  

With a production process that involves finding the least 

known memories and, then, merging traditional materi-

als and techniques with the latest innovations, the pieces 

from Alma de Luce are lovingly produced by craftsmen 

bem presentes na memória, Carlos e Helena criaram um 

projeto que, de certa forma, guarda «a poeira encantada 

de outros tempos». Chamaram-lhe Alma de Luce - a luz 

que vem da alma – e, tal como os escritores eternizam as 

histórias em palavras, colocam as memórias em peças de 

mobiliário. «A Alma de Luce nasce para ser uma home-

nagem às memórias do passado e do património cultural.  

Revela memórias de tradições, locais, mitos ou lendas, sím-

bolos e pessoas», explicam. Recorrendo à aplicação de ma-

teriais nobres, ao design e ao 

artesanato português para 

exprimir as heranças cultu-

rais, dando-lhes nova vida, 

a Alma de Luce tem desen-

volvido peças de mobiliário 

com uma identidade única. 

«Queremos salvaguardar 

uma quantidade infindável 

de saberes que se estão a perder e são, por muitos, desco-

nhecidos», afirmam, acrescentando que, no prazo de cinco 

anos, tencionam ser uma referência mundial de mobiliário 

que preserva e divulga património cultural. 

Com um processo de produção que passa por encontrar 

as memórias mais desconhecidas e, depois, fundir os ma-

teriais e as técnicas tradicionais com as mais inovadoras, 

as peças Alma de Luce são carinhosamente produzidas por 

artesãos da zona de Vila Nova de Famalicão e Guimarães. 

«Utilizamos sempre materiais nobres de alta qualidade, 

sejam a madeira, o latão ou a folha de ouro, e materiais 

atuais premium, como o corian e os cristais Swarovski. No 

caso dos cristais, selecionamos o tipo mais brilhante, com 

capacidade de refração próxima do diamante, que cria um 

brilho deslumbrante», explicam os irmãos. 

Apesar de recentes, as várias coleções assinadas pela 

marca têm feito sucesso além-fronteiras. Apresentada 

formalmente em janeiro de 2015 na feira Maison&Objet, 

em Paris, a marca foi recebendo convites para eventos ex-

clusivos – um deles partiu da Rolls Royce, que organiza um 

evento para os membros privados em Londres, no mês de 

dezembro. «Vamos também participar na feira Decorex, 

em Londres, em setembro, e teremos a peça Enxoval ex-

posta na Opera Gallery, em Paris», revelam. Com os mer-

cados da França e Reino Unido cada vez mais assegurados, 

os objetivos da Alma de Luce passam agora por alcançar 

países do Médio Oriente, Ásia ou África.

in the area of Vila Nova de Famalicão and Guimarães. 

«We always use high quality premium materials, wheth-

er wood, brass or gold leaf, and contemporary premium 

materials, such as corian and Swarovski crystals. In the 

case of the crystals, we select the type that sparkles the 

most, with refraction properties close to that of diamonds, 

which produces an astounding sparkle», the brother and  

sister explain. 

Despite being recent, the various collections created by 

the brand have enjoyed success abroad. Formally present-

ed in January 2015, at the Maison&Objet fair in Paris, the 

brand has been receiving invitations to exclusive events 

– one of which came from Rolls Royce, which is organis-

ing an event for private members in London, in December. 

«We are also taking part in the Decorex fair in London in 

September and our piece Enxoval, will be on show at the 

Opera Gallery in Paris», they reveal. With increasingly se-

cure markets in France and the United Kingdom, Alma de 

Luce now has its sights set on reaching countries in the 

Middle East, Asia and Africa. 

Alma de Luce é uma marca de 
mobiliário inspirado no património 

cultural. \\ Alma de Luce 
is a furniture brand inspired by 

cultural heritage.

EL BA’IA, DA COLEÇÃO PLACE \\ EL BA’IA, PLACE COLLECTION

ENXOVAL, DA COLEÇÃO TRADITION
\\ ENXOVAL, TRADITION COLLECTION



\\SIXTH SENSE

Depois do sucesso do eau de parfum, a Yves Saint 

Laurent apresenta a nova fragrância Black Opium Eau 

de Toilette, que promete aprimorar a feminilidade este 

outono-inverno. Com notas frutadas de groselha-

-negra, combinadas com raspas de peras e tangerina 

de casca verde, este Black Opium traz tons frescos de 

flores, chá e frutas. O ingrediente chave é o café, que 

se torna mais refrescante com as notas de chá de jas-

mim e de flor de laranjeira doce. 

Following the success of the eau de parfum version, 

Yves Saint Laurent presents the new Black Opium 

Eau de Toilette, which promises to fine-tune feminin-

ity this autumn-winter. With fruity notes of blackcur-

rant, combined with pear zest and green mandarin 

bark, this Black Opium reveals fresh tones of flowers, 

tea and fruit. The key ingredient is coffee, which be-

comes more refreshing with notes of jasmine tea and 

sweet orange blossom.

YVES SAINT LAURENT
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Regida pela ousadia, criatividade e qualidade desde a sua 

criação, nos anos 1970, a Pequignet é uma marca francesa 

que tem combinado a tradição relojoeira de Morteau com a 

técnica mais avançada. Nas coleções luxuosas distingue-

-se a icónica linha Moorea, marcada por peças sofisticadas 

e inconfundíveis pelo seu design característico das pulsei-

ras com elos polidos. Elegantes e com uma beleza intem-

poral, os relógios assinados por Emile Pequignet carimbam 

o requinte do estilo francês em qualquer pulso feminino. 

Ruled by daring, creativity and quality ever since its crea-

tion in the 1970s, Pequignet is a French brand that has 

combined the Morteau watch making tradition with more 

advanced techniques. A highlight of the luxury collections 

is the Moorea range, marked by sophisticated pieces, un-

mistakable for their characteristic straps with polished 

links. Elegant and of timeless beauty, the watches from 

Emile Pequignet bring the refinement of French style to 

any feminine wrist.

PEQUIGNET

Pelas mãos de Maria Julieta, a Julieta Jóias nasceu há mais 

de 30 anos, aliando o requinte do ouro e das pedras pre-

ciosas à elegância das peças de joalharia moderna. Se-

guindo os mais exigentes padrões de qualidade, a marca 

portuguesa lança a coleção Plume, onde os diamantes são 

conjugados com cintilantes metais preciosos. Atribuin-

do um toque de feminilidade e graciosidade a cada peça, 

esta coleção inclui diversos padrões de penas, cravejados 

de diamantes, e tem como objetivo apresentar uma visão 

alternativa das joias e das histórias convencionais. 

From the hands of Maria Julieta, Julieta Jóias was founded 

more than 30 years ago, combining the refinement of gold 

and of precious stones with the elegance of pieces of mod-

ern jewellery. Following the strictest of quality standards, 

the Portuguese brand launches its Plume collection, in 

which diamonds are joined by shimmering precious met-

als. Attributing a touch of femininity and gracefulness to 

each piece, this collection includes various feather pat-

terns, set with diamonds. Its goal is to present an alterna-

tive vision of jewellery and of conventional stories.

JULIETA JÓIAS

Explorando diferentes interpretações do ele-

mento água, a coleção outono-inverno da  

Carolina Herrera foi apresentada na New York 

Fashion Week, carimbando a elegância tran-

quila como uma das tendências da próxima es-

tação. Seguindo uma palete de gradientes em 

tons de azul e cinza, pontuada pela cor púrpura 

que traz um ar fresco às cores outonais, os pa-

drões, formas e detalhes recriam as ondas, não 

fosse esta coleção inspirada pela água. Os teci-

dos em cascata, arredondados e com contor-

nos perfeitos junto ao corpo compõem as saias 

curtas, calças e vestidos compridos da marca. 

Exploring different interpretations of the el-

ement water, the autumn-winter collection 

from Carolina Herrera has been presented at 

New York Fashion Week, revealing peaceful 

elegance as one of the trends of the coming 

season. Following a palette of autumnal col-

ours, the patterns, shapes and details recre-

ate waves, reflecting the watery inspiration of 

the collection. The cascading, rounded fabrics, 

with perfect contours against the body, com-

pose short skirts, trousers and long dresses  

from the brand.

CAROLINA HERRERA
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Trazendo uma nova perspetiva sobre a mulher, a Nina Ricci 

apresenta a primeira coleção do designer Guillaume Henry. 

Com peças que revelam uma silhueta sofisticada, bem 

ao estilo característico da marca, a elegância natural e a 

atitude relaxada tomaram conta das formas simples, es-

pontâneas e funcionais que marcam esta coleção. Reple-

tas de sensualidade e charme, as propostas da Nina Ricci 

baseiam-se na delicadeza dos tecidos e nos pormenores 

dos acessórios, com gamas de cor que incluem o azul-ma-

rinho, o branco, o camel e – para selar o toque feminino fi-

nal – os tons de vermelho. 

Bringing a new perspective of woman, Nina Ricci presents 

the first collection from designer Guillaume Henry. With 

pieces that reveal a sophisticated silhouette, in line with the 

brand’s characteristic style, natural elegance and relaxed 

attitude take care of the simple, spontaneous and func-

tional shapes marking this collection. Rich in sensuality and 

charm, the proposals from Nina Ricci are based on the deli-

cateness of fabrics and on the details of accessories, with 

ranges of colour that include navy blue, white, camel and – 

to the seal the final feminine touch – shades of red.

NINA RICCI

Numa coleção minimalista e luxuosa, marcada pelos cortes 

impecáveis e pelos pormenores artesanais, Miguel Vieira 

enche a próxima estação com peças aparentemente sim-

ples, mas com detalhes que remontam a décadas anterio-

res, aliando os looks clássicos com os modernos. Para além 

dos tecidos jacquard com motivos geométricos, lantejou-

las e couro trabalhado, a coleção assinada pelo português  

Miguel Vieira incorpora calçado sofisticado e elegante. Pro-

duzidos pelos artesãos mais experientes, os sapatos desta 

coleção seguem a mesma paleta de cores das restantes pe-

ças: o bege, púrpura, castanho, azul e o preto. 

In a minimalist and luxury collection, marked by impec-

cable cuts and handcrafted details, Miguel Vieira fills the 

coming season with apparently simple pieces, but with 

details that harp back to former decades, combining clas-

sic looks with modern ones. In addition to jacquard with 

geometric motifs, sequins and treated leather, the collec-

tion designed by Portugal’s Miguel Vieira includes sophis-

ticated and elegant footwear. Produced by the most expe-

rienced craftsmen, the shoes in this collection follow the 

same palette of colours of the other pieces: beige, purple, 

brown, blue and black.   

MIGUEL VIEIRA

\\QUINTESSENCE

CHOPARD

O relógio L.U.C. 1963 Tourbillon é a nova criação da Chopard, 

um acessório que alia elegância e discrição, mantendo 

tons clássicos e sóbrios, afirmando-se como uma verda-

deira peça de arte na relojoaria. O L.U.C. 1963 Tourbillon tem 

um caráter marcadamente luminoso, que advém do uso de 

um tom branco intenso que, por seu turno, cria um brilho 

natural que se destaca no mostrador deste novo modelo.  

The L.U.C. 1963 Tourbillon watch is the latest creation 

from Chopard, an accessory that combines elegance with 

discretion, retaining the classic, understated tones and 

making its mark as a veritable piece of watch-making art. 

The L.U.C. 1963 Tourbillon is striking in its shimmering na-

ture, thanks to the use of intense white, which, for its part, 

creates a natural brilliance that stands out on the dial of 

this new model.
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O diretor criativo da Ferragamo, Massimiliano Giornetti, 

inspirou-se numa exposição presente numa galeria 

londrina para dar vida à coleção outono-inverno da 

marca. Nessa exposição, Giornetti atentou nas obras 

produzidas por soldados, que eram depois enviadas 

para as famílias e amadas, para transparecer, nas no-

vas peças, elementos como os bordados figurativos e 

cachecóis enormes, que passam uma ideia de conforto. 

No calçado, a Ferragamo apresenta também propostas 

num tom sóbrio, mas que conjugam detalhes conserva-

dores com misturas de cores pouco convencionais.    

 

The creative director at Ferragamo, Massimiliano  

Giornetti, has drawn inspiration from an exhibition held 

in a London gallery to bring to life the brand’s autumn-

winter collection. In this exhibition, Giornetti focused on 

the works produced by soldiers, which were then sent 

to families and loved-ones, to reveal, in these new piec-

es, elements such as figurative embroidery and huge 

scarves, which pass on an idea of comfort. In footwear, 

Ferragamo also presents proposals in a sombre tone, 

but which combine conservative detailing with blends 

of less-than-conventional colours. 

FERRAGAMO

A linha de produtos Nicaragua da Davidoff está a cres-

cer, ficando mais pequena. Pode parecer paradoxal, 

mas trata-se apenas do lançamento das cigarrilhas  

Nicaragua Mini, uma versão reduzida que combina uma 

base composta por tabaco oriundo da Nicarágua com 

sabores de outros países. Na versão original da linha 

Nicaragua, lançada há dois anos, o produto era 100% 

made in Nicarágua, mas a linha de produtos tem vin-

do a expandir-se. Com o lançamento dos Nicaragua Mini, 

a Davidoff dá continuidade à aposta na mescla de sabores. 

The Nicaragua product line from Davidoff is growing, 

while becoming smaller. Seemingly a paradox, this is 

actually the launch of the Nicaragua Mini cigarillos, a 

smaller version combining a base composed of tobacco 

from Nicaragua with flavours from other countries. In 

the original version of the Nicaragua line, launched two 

years ago, the product was 100% made in Nicaragua, but 

the line of products has been growing. With the launch 

of the Nicaragua Mini, Davidoff continues its fascination 

with blending flavours.

DAVIDOFF

Para quem viaja em negócios todos os segundos são 

importantes e qualquer fila de embarque é frequen-

temente usada para verificar se algo importante che-

gou à caixa de e-mail ou até para mandar uma men-

sagem de última hora. A pensar nisso, a Samsonite 

redesenhou as malas profissionais, combinando, 

nesta coleção Cityscape, o estilo mochila com a clas-

se e a elegância das malas tradicionalmente utiliza-

das no mundo do business. A versão mais clássica da 

Cityscape tem um corpo em nylon, com detalhes em 

pele. Está disponível em dois tamanhos diferentes, 

em preto e castanho.

For anyone travelling on business, every second 

counts and any boarding queue is often used to 

check if they have received an important email, or 

to send a last-minute message. With this in mind, 

Samsonite has redesigned its professional suitcases, 

combining, in this Cityscape collection, the backpack 

style with the class and elegance of suitcases tradi-

tionally used in the business world. The most classic 

version of the Cityscape has a nylon body, with leath-

er details. The case is available in two different sizes, 

in black and brown.

SAMSONITE
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KARL LAGERFELD

Uma atitude vincada e uma identidade inequívoca são um 

habitué nos produtos assinados por Karl Lagerfeld, que avi-

va o mundo fashion com as suas propostas ousadas. O de-

signer, artista e fotógrafo alemão apresenta a sua fragrância 

para homem, cuja nomenclatura remete para o seu próprio 

nome e cuja identidade converge sofisticação, elegância e 

classicismo, aos quais alia um toque arrojado, audaz e mo-

derno. Este perfume pretende contar a história de um dese-

jo ardente, de uma irresistível atração e de um rock and roll 

que tem que ser tocado a dois. A fragrância é composta por 

detalhes de lavanda, maçã e folhas de violeta, numa mescla 

sensual que resulta numa conjugação apimentada e arbori-

zada, revelando um aroma vibrante e elegante. 

A strong attitude and unequivocal identity are common 

features in products designed by Karl Lagerfeld, who sets 

the fashion world alight with his daring proposals. The 

German designer, artist and photographer presents his 

fragrance for men, the name of which refers to his own 

name and the identity of which combines sophistication, 

elegance and classicism, to which he adds a daring, bold 

and modern touch. This perfume intends to tell the story of 

intense desire, of an irresistible attraction and of a rock and 

roll that has to be played by two. The fragrance is composed 

of details of lavender, apple and violet leaves, in a sensual 

blend that results in a peppery and woody combination, re-

vealing a vibrant and elegant aroma.

A marca suíça H. Moser & Cie juntou-se à luta contra a dis-

trofia muscular e criou uma peça especial para integrar o 

leilão Only Watch Charity Auction, a decorrer a 7 de no-

vembro e organizado com o intuito de reunir verbas para 

apoiar o combate à doença. No âmbito da participação no 

leilão solidário, a marca criou uma peça única denomina-

da Endeavour Perpetual Calendar Only Watch. Com o seu 

brilho inerente, o ponteiro vermelho dos segundos na par-

te inferior da esfera contrasta com o tom fumado do mos-

trador, enquanto o forro vermelho da bracelete traz à tona 

uma sensação de afeto. 

The Swiss brand H. Moser & Cie has joined the fight against 

muscular dystrophy and has created a special piece to 

enter the Only Watch Charity Auction to take place on  

November 07 and organised with the aim of raising funds to 

help fighting this disease. In light of its participation in the 

charity auction, the brand has created a one-off piece en-

titled Endeavour Perpetual Calendar Only Watch. With its 

inherent lustre, the red second hand in the lower part of the 

sphere contrasts with the smoky hue of the dial, while the 

red lining of the strap brings forth a sensation of affection.       

H. MOSER & CIE 

BUGATTI

Mais do que uma produtora de carros, a Bugatti preten-

de ser uma marca de luxo, que está presente no merca-

do dos acessórios com uma linha completa e elegante. 

Deste modo, em conjunto com a Montegrappa, uma 

marca de produtos de luxo para escrita, a Bugatti lançou 

uma linha de canetas premium que se inspira no mo-

delo Veyron, a atual coqueluche da marca. As canetas  

Bugatti Pur Sang Duotone advêm de um estudo deta-

lhado das características mais marcantes do superdes-

portivo Veyron, tanto interiores como exteriores, daí os 

pormenores metálicos que incorporam parte das tam-

pas e do corpo da caneta. 

More than a car manufacturer, Bugatti intends to be a 

luxury brand, present in the accessories market with a 

comprehensive and elegant range. As such, in conjunc-

tion with Montegrappa, a brand of luxury writing prod-

ucts, Bugatti has launched its range of premium pens, 

which draws its inspiration from the Veyron model, 

the current toast of the brand. The Bugatti Pur Sang  

Duotone pens are derived from a detailed study of the 

most striking characteristics of the Veyron supercar, 

both inside and out. Hence the metallic detailing ap-

pearing on the lid and body of the pen.
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PORSCHE  
BOXSTER SPYDER

TEXTO TEXT JOÃO AFONSO RIBEIRO \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY PORSCHE AG 

A arte de saber curvar
The art of taking curves

LUXURY  STYLE

Porsche took advantage of the New York International 

Auto Show to present to the world the new Boxster Spyder, 

the new convertible roadster packed with class and with 

powerful arguments to ensure driving pleasure. This sports 

car, inviting you to accelerate on winding roads and to 

take on the most difficult curves, reveals a design based 

on the protocols Porsche has already got us used to and 

comes, in terms of transmission, in no other solution than 

manual gearbox, so as to combine traditional style with 

the performance lovers of the brand are accustomed to. 

To reduce weight to the required minimum and to improve 

performance levels, the standard version of the Boxster 

Spyder comes stripped of equipment such as radio or air 

conditioning. But, if you feel the open hood isn’t enough 

to keep the interior cool on balmy summer evenings, air 

conditioning can be requested as an extra, as well as the 

sound system usually found in Porsche models. 

When it comes to performance, the most thrilling ver-

sion of the Boxster Spyder model hides 375 horsepower 

under its boot, delivered by a 3.8-litre engine, developed 

from the same engine found in the 911 Carrera S and the 

Cayman GT4 models. As for figures, the Boxster Spyder 

accelerates from 0 to 100 km/h in just 4.5 seconds, while, 

according to the brand, the top speed is 290 km/h and av-

erage fuel consumption is 9.9l/100 km. 

A Porsche aproveitou o Salão Internacional de Nova 

Iorque para apresentar ao mundo o novo Boxster Spyder, 

o novo roadster descapotável recheado de classe e com 

argumentos fortes que garantem o prazer de condução. 

Este desportivo, que convida a acelerar pelas estradas 

mais sinuosas e a enfrentar as curvas mais difíceis, apre-

senta um design baseado nos trâmites a que a Porsche já 

nos habitou e tem apenas disponível, no que diz respeito 

à transmissão, uma caixa manual, de forma a aliar o es-

tilo tradicional a performances que os amantes da marca 

alemã já se acostumaram. De modo a diminuir o peso ao  

mínimo necessário e a aprimorar as performances, a ver-

são base do novo Boxster Spyder vem despido de equipa-

mento como rádio ou ar condicionado mas, caso se con-

sidere que a capota aberta não é suficiente para manter o 

habitáculo fresco nas tardes mais quentes de verão, o ar 

condicionado pode ser solicitado como extra, assim como 

o sistema de som que habitualmente equipa os modelos 

da Porsche. 

No que à performance diz respeito, a versão mais entu-

siasmante do Boxster Spyder transfere para o asfalto 375 

cavalos de potência, debitados a partir de um motor 3.8 li-

tros, cuja base é a mesma que já equipa modelos como o 

911 Carrera S e o Cayman GT4. Feitas as contas, o Boxster 

Spyder vai dos 0 aos 100km/h em apenas 4,5 segundos, 

enquanto a velocidade máxima anunciada pela marca se 

fixa nos 290km/h, com os consumos médios anunciados 

a rondar os 9,9l/100km.
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LUXURY  STYLE

PRESTIGE 750
O desenho da elegância 

Designing elegance
TEXTO TEXT JOÃO AFONSO RIBEIRO \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY JEANNEAU/PRESTIGE YACHTS

É com o modelo 750 que a Prestige coloca no mercado 

mais uma embarcação repleta de elegância e bom gos-

to, que se constitui como uma opção a ter em conta para 

aqueles que pretendem viajar confortavelmente pelos 

mares e oceanos. Equipado com tecnologia de ponta, ca-

paz de performances invejáveis para o segmento e com 

uma aposta forte em acabamentos de excelência, este 

iate, mais do que um meio de transporte, assume-se como 

uma peça de luxo, ideal para aportar nos cais mais exclu-

sivos. Com 23 metros de comprimento, este iate a motor 

conta com um interior espaçoso e requintado, inundado de 

luz natural graças aos painéis laterais de vidro e às janelas 

no casco e no teto. 

Providing a convincing option to bear in mind for any-

one planning to travel the seas and oceans in comfort, the 

750 model from Prestige brings to the market yet another 

vessel packed with elegance and good taste. Equipped 

with cutting edge technology, boasting enviable perfor-

mance levels for its segment, and with a strong presence 

of exceptional finishes, this yacht, more than a means of 

transport, is a luxury item, ideal for docking at the most 

exclusive harbours. Measuring in at 23 metres long, this 

motor yacht features a spacious, exquisite interior, flooded 

with natural light thanks to the side glass panels and win-

dows in the hull and the in the ceiling.
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No convés destaque para o leme duplo e espelhos de 

popa rebatíveis e reversíveis em plataforma. Desenvolvido 

com recurso a softwares específicos de desenho assistido 

por computador, o casco do Prestige 750 alia característi-

cas que o elevam a um nível de excelência de navegabili-

dade e conforto a bordo. Eficiente no que ao consumo diz 

respeito, graças à eficiência dos motores e ao controlo so-

bre o peso, o Prestige 750 é também uma embarcação com 

desempenhos de ponta graças ao motor MAN 1000, que 

debita 1200 cavalos e que permite ao 750 atingir os 28 nós 

de velocidade máxima ou os 24 nós de velocidade cruzeiro.

No interior, com uma decoração acolhedora baseada em 

tons claros, as quatro cabines têm espaço suficiente para 

que oito passageiros (acresce ainda uma cabine para mais 

dois tripulantes) usufruam do interior da embarcação, bem 

como dos seus espaços comuns. 

Highlights up on deck include the double helm and the 

huge lowerable swim platform at the stern. Developed us-

ing specific computer assisted design software, the hull of 

the Prestige 750 boasts features that lift it to exceptional 

levels of navigability and onboard comfort. Efficient when 

it comes to fuel consumption, thanks to the efficiency of 

its engines and weight control, the Prestige 750 also en-

joys incredible performance thanks to the MAN 1000 en-

gine, which delivers 1200 horsepower and enables the 

750 to reach a top speed of 28 knots, or a cruising speed  

of 24 knots.

Inside, with welcoming décor to a palette of light colours, 

all four cabins provide enough room for eight passengers 

(plus a cabin for two crew members) to enjoy the interior 

comforts, as well as its communal spaces.
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CASA XIXIM

TEXTO TEXT ANDREIA FILIPA FERREIRA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY TAGGART SORENSEN

Entre o azul-turquesa do mar e o esmeralda 
da selva \\ Between the turquoise of the 

sea and emerald of the jungle

LUXURY  STYLE



A poucos metros das ruínas maias de Tulum, no México, 

a Casa Xixim destaca-se como um dos segredos mais 

bem guardados de Riviera Maya. Localizada na tranquila 

Baía de Soliman, onde as águas azul-turquesa escondem 

um recife de coral repleto de vida selvagem e as areias 

brancas forram a praia, este projeto assinado pelo atelier 

Specht Harpman foi estruturado com o ambiente natural 

em mente, utilizando práticas tradicionais de construção 

e uma arquitetura moderna. Com a palavra maia xixim, 

que significa ‘zero’, a guiar a inspiração, como que a lem-

brar os responsáveis do projeto para a necessidade de se 

manterem fiéis ao objetivo inicial de criar algo sustentável, 

esta casa complementa a paisagem de forma harmoniosa.  

Barely metres from the Mayan ruins of Tulum, in Mexico, 

the Casa Xixim stands out as one of the best kept secrets 

of the Riviera Maya. Located in the tranquil Bay of Soliman, 

where the turquoise waters hide a coral reef packed with 

wildlife and white sand lines the beach, this project from 

the Specht Harpman studio has been structured with the 

natural environment in mind, using traditional construc-

tion practices and modern architecture. With the Mayan 

word xixim, which means zero, as a guide for inspiration, as 

if reminding those responsible for the project of the need 

to remain true to the initial goal of creating something sus-

tainable, this house harmoniously complements the land-

scape. With an area of 446 sqm and able to accommodate 
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Com uma área de 446 m2  e capacidade para alojar 12 hós-

pedes (oito adultos e quatro crianças) distribuídos em 

quatro quartos, esta private villa é uma mistura de beleza 

exótica, luxo refinado e práticas que incentivam à menta-

lidade verde. Equipada com os mais sofisticados sistemas 

ecológicos, a Casa Xixim é alimentada por uma cobertu-

ra fotovoltaica que sombreia o grande terraço, onde tam-

bém a água da chuva é armazenada para uso doméstico, 

servindo por exemplo para regar as plantas nativas que 

compõem a decoração. Os mecanismos que permitem 

o processo de reciclagem e compostagem também não  

foram esquecidos.

Revestida a pedra calcária, a Casa Xixim incorpora por-

tas e janelas deslizantes e persianas em madeira, pos-

sibilitando a circulação da brisa por todas as divisões e 

resfriando o ambiente. O segundo andar, marcado pelas 

incríveis vistas panorâmicas sobre o oceano e a selva, é o 

local perfeito para observar o surpreendente céu noturno 

que toma conta deste pequeno pedaço de paraíso. 

12 guests (eight adults and four children) in four bedrooms, 

this private villa is a blend of exotic beauty, exquisite luxu-

ry and practices that encourage green thinking. Fitted with 

the most sophisticated of ecological systems, the Casa 

Xixim gets its energy from a photovoltaic roof, providing 

shade over the large terrace, where rainwater is stored for 

domestic use, and used, for example, to water the native 

plants making up the décor. Mechanisms to ensure recy-

cling and composting have not been forgotten either.

Clad in limestone, the Casa Xixim features sliding doors 

and windows and wooden shuttering, allowing the breeze 

to circulate throughout every room and thus cool the en-

vironment. The second floor, marked by incredible pano-

ramic views over the ocean and the jungle, is the perfect 

place to gaze at the astounding night sky that hangs above 

this small piece of paradise. 
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PREMIUM SPORTS

TEXTO TEXT JOÃO AFONSO RIBEIRO \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY  JOÃO FERRAND/JFF

FRANCISCO 
LUFINHA 

«Desportos que têm emoções fortes são 
os que mais me cativam» \\ «Sports 

that have powerful emotions are the ones 
that enthral me the most»

Nascido alguns séculos fora do tempo dos Descobrimen-

tos, Francisco Lufinha é um amante de desportos radicais 

que quis dar continuidade à tradição portuguesa de explo-

ração marítima. E, se já há muito pouco para descobrir nos 

mares da costa portuguesa, este kitesurfer lançou-se na 

aventura de ligar Lisboa ao Machico, na Madeira, no pre-

ciso local onde, em 1419, os portugueses aportaram na ilha. 

Não foi possível chegar ao Machico mas, ainda assim, fo-

ram 874 quilómetros percorridos durante 47 horas e 37 mi-

nutos non-stop, numa aventura extrema que incluiu duas 

noites passadas em pleno Atlântico, com muitas peripé-

cias à mistura e um recorde mundial quebrado. 

Começou cedo no mar. Experimentou vários desportos 

aquáticos, mas foi o kitesurf que o tornou famoso. Como 

surgiu esta paixão?

Desde que nasci tenho esta paixão pelo mar. Despor-

tos que têm emoções fortes são os que mais me cativam. 

Comecei a praticar kitesurf em 2002 e fiquei logo fã do 

desporto porque junta um bocadinho de todos os outros. 

É bastante versátil, já que conseguimos saltar alto, apa-

nhar ondas, andar a altas velocidades e, neste momen-

to, até consigo fazer travessias oceânicas, o que não é  

muito comum. 

Como surgiu a ideia de fazer estas maratonas atlânticas? 

Na nossa costa há sempre vento, principalmente no ve-

rão. Temos sempre nortada e, em conversa com amigos, 

sempre achámos que fazer a costa seria um desafio inte-

ressante. A ideia inicial incluía paragens mas, como gosto 

Born a few centuries outside the era of the Portuguese Dis-

coveries, Francisco Lufinha is an extreme sports freak, who 

wants to continue the Portuguese tradition of maritime 

exploration. And, as there is very little left to be discovered 

in the seas off the Portuguese coastline, this kitesurfer set 

out on an adventure to kite surf from Lisbon to Machico, in 

Madeira, to the exact spot where, in 1419, the Portuguese 

first landed on the island. He was unable to reach Machico, 

but, even so, he travelled 874 kilometres, covering them in 

47 hours and 37 minutes without stopping, on an extreme 

adventure involving two nights spent in the middle of the 

Atlantic, with many adventures along the way and a world 

record broken.

You and the sea go back a long way. You have tried out 

many water sports, but kitesurfing is what made you fa-

mous. How did this passion come about?

I have had this passion for the sea ever since I was born. 

Sports that have powerful emotions are the ones that en-

thral me the most. I started kitesurfing in 2002 and I im-

mediately became a fan of the sport because it combines a 

little of all of the others. It is very versatile, seeing as you can 

jump really high, ride waves, travel at high speeds and, at the 

moment, I can even cross oceans, which is no mean feat.

How did the idea come about to do Atlantic marathons?

There is always wind along our coastline, particularly in 

the summer. We always have northerlies, and when chat-

ting with friends we always thought that surfing the entire 

coastline would be an interesting challenge. The initial idea 
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de desafios, resolvi fazer tudo direto. Fui do Porto a Lagos, 

que era algo que nunca tinha sido feito, até porque incluía 

uma noite no mar. Correu muito bem e, por isso, comecei a 

pensar mais além. Pensei numa forma de realizar o sonho 

de percorrer todo o nosso mar, que é enorme, e ligar o con-

tinente às ilhas de kitesurf. 

Foram 47h37 non-stop. Como é que se gere o sono e  

o cansaço?

No primeiro desafio, que foram 29 horas, não me tinha 

acontecido nada a nível mental, mas desta vez alucinei 

bastante. A partir das 28 horas comecei a ver coisas fora 

do normal, como algas, o mar passou a ser castanho, tudo 

muito assustador. As cristas das ondas pareciam uns bi-

chos que também não consigo identificar, até porque a lua 

só nasceu à 1h30 nos dois dias e, entre as 23h30 e a 1h30, 

estava completamente escuro, o que dava azo a esse tipo 

de alucinações. Na segunda noite, já com a lua no céu, eu 

imaginava atrás de mim uma praia com uma falésia enor-

me, devido ao reflexo lunar. Adormeci várias vezes de pé, 

em pequenas quebras de 30 segundos. São muitas horas 

de cansaço e de esforço. 

A noite é o mais difícil?

Eu costumo gostar da noite porque não há sol, que é 

muito agressivo, mas confesso que desta vez tive proble-

mas nas duas noites. Numa das vezes que adormeci cru-

zei-me diretamente em frente ao barco de apoio, que é um 

catamarã, e fiquei exatamente no meio. Passei por baixo 

do barco e felizmente pararam imediatamente os motores, 

mas as linhas do kite ainda ficaram presas ao motor. Foi o 

maior susto da minha vida, mas depois acabaria por ser 

bastante positivo, porque fiquei bastante desperto, com a 

injeção de adrenalina.

included stop-offs but, as I love challenges, I decided to do 

it in one go. I went from Oporto to Lagos, which was some-

thing that had never been done before, not least because 

it included a night at sea. It went really well and, as such, I 

started thinking outside the box. I thought about how I could 

make my dream of crossing our entire sea, which is huge, 

come true, and kitesurfing from the mainland to the islands.

47 hours and 37 minutes non-stop. How did you manage 

your fatigue and need for sleep?

During the first challenge, which lasted 29 hours, noth-

ing bad happened to me, mentally speaking, but this time 

I hallucinated a great deal. After 28 hours I started seeing 

things that were out of the ordinary, such as seaweed, the 

sea become brown, and all very frightening. The crests of 

waves looked like creatures that I couldn’t identify, because 

the moon only rose at 1:30 on the two days and, between 

11.30 pm and 1:30 am, it was totally dark, which gave rise to 

this kind of hallucinations. On the second night, with the 

moon up in the sky, I imagined that there was a beach with 

a huge cliff behind me, due to the reflection of the moon. 

I fell asleep several times while standing, in short breaks 

of 30 seconds. They were many hours of fatigue and effort.   

Was it harder at night?

I usually like the night, because there is no sun, which is 

very aggressive, but I admit that this time I found it hard on 

the two nights. On one of the times I fell asleep, I crossed di-

rectly in front of the support boat, which is a catamaran, and 

I went straight through the middle. I went under the boat 

and luckily they stopped the engines immediately; but the 

lines of the kit were caught up in the engine. I have never 

been more frightened, but afterwards it ended up being very 

positive because the adrenalin rush woke me up entirely. 

Que tipo de treino teve?

Estou a treinar desde agosto de 2014. Sempre que há 

vento vou para o mar fazer o máximo número de ho-

ras. Treinar no mar é sempre complicado porque o vento  

é inconstante. 

Chegou à Madeira carregado em ombros. Qual era o seu 

estado físico?

As últimas quatro horas de viagem até à Madeira foram 

de barco e aí já dormi um bocado e recuperei. Cheguei a 

Machico já frio, com o corpo de ressaca. Tive que ir a braços 

e às cavalitas, já que tinha os joelhos em bastante mau es-

tado. Estava todo inchado. O sol e o sal são as piores coisas 

do mar. 

O sacrifício vale a pena pela sensação de ter quebrado o 

desafio a que se propôs? 

É ótimo. Chegámos a Machico e tínhamos mais de 300 

pessoas à espera. Os órgãos de comunicação presentes e a 

minha equipa com um sorriso de orelha a orelha. É um ob-

jetivo cumprido e o recorde mundial da maior viagem em 

kitesurf sem paragens. Duvido que alguém volte a conse-

guir fazer algo deste estilo, sem paragens. 

Para onde sopram os próximos ventos do desafio?

Estou a descansar. Espero conseguir correr até ao final de 

agosto. Agora tenho alguma curiosidade em ver o que con-

sigo fazer em torno dos Açores. Mas de Lisboa aos Açores 

é impossível… Estou a pensar numas competições interna-

cionais, com vários países em competição. A ideia é divulgar 

o nosso mar e fazer coisas à volta dele, que é a minha paixão. 

What type of training did you do?

I’ve been training since August 2014. Whenever the wind 

is up, I head out to sea to do as many hours as I can. Training 

in the sea is always complicated because the wind is not  

a constant.

You got to Madeira helped by others. What was your 

physical condition?

The last four hours of the journey to Madeira had to be 

made by boat and then I already slept a little and recuper-

ated. I got to Machico feeling cold and my body hungover. 

I had to be helped by others, slung over their shoulders, as 

my knees were in a really bad state. I was swollen all over. 

The sun and salt are the worst things about the sea.

Does the feeling of having faced the challenge you set 

yourself make the sacrifice worthwhile?

It’s great. We got to Machico and there were more than 

300 people waiting for us. The media organisations and my 

team, with a smile from ear to ear. I have achieved a goal 

and do a world record of the longest distance in kitesurf 

without stops. I doubt that anyone else will ever manage 

to something like this, without stopping.

Where will the wind of challenge take you next?

I’m resting. I hope to be able to run by the end of August. 

Now I am curious about seeing what I can do around the 

Azores. But from Lisbon to the Azores is impossible… I am 

thinking about some international competitions, with sev-

eral countries competing. The idea is to promote our sea 

and doing things around it, which is my passion.
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The Portuguese government has given the Portuguese 

League of Racehorse Breeders and Owners (LPCPCC) the 

official role of organising horseracing in Portugal, sub-

ject to horse-race betting. The order from the Ministry of  

Agriculture and of the Sea will thus boost the development 

of the horse-race betting activity in Portugal, following 

the approval last February of the law attributing horse-

race betting operations exclusively to the Santa Casa 

da Misericórdia de Lisboa. The LPCPCC stresses that the 

horseracing market subject to horse-race betting is pos-

sibly able to generate revenue of around 300 million euros, 

as well as contribute to the creation of six thousand jobs. 

The LPCPCC also states that there is growing interest in 

the horseracing market from Portuguese organisations, as 

well as from international partners with extensive experi-

ence in this activity.

O Governo português atribuiu à Liga Portuguesa de  

Criadores e Proprietários de Cavalos de Corrida (LPCPCC) 

a responsabilidade oficial da organização de corridas de 

cavalos em Portugal, objeto de apostas hípicas. A portaria 

do Ministério da Agricultura e do Mar vem, deste modo, 

impulsionar o desenvolvimento da atividade de apostas 

hípicas em Portugal, isto após a aprovação, em fevereiro 

passado, da lei que atribui em exclusivo a exploração das 

apostas hípicas à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. 

A LPCPCC sublinha que o mercado de corridas de cavalo 

objeto de apostas hípicas pode vir a gerar receitas anuais 

na ordem dos 300 milhões de euros, bem como contribuir 

para a criação de seis mil postos de trabalho. A LPCPCC re-

fere ainda haver um crescente interesse no mercado das 

corridas de cavalos por parte de entidades portuguesas, 

bem como por parte de parceiros internacionais com larga 

experiência nesta atividade. 

CORRIDAS DE CAVALOS \\ HORSERACING

602,346 rounds of golf were played in the Algarve in the 

first six months of 2015, which represents a rise of 34,580 

rounds when compared to the same period in the pre-

vious year. March was the busiest month, with 128,163 

rounds registered, while April was the month registering 

the greatest rise when compared to 2014, with growth of 

around 12.8%. Promoting tourism in the Algarve in for-

eign markets, from where the overwhelming majority of 

golfers come, is the responsibility of the Algarve Tourism 

Association (ATA). Dora Coelho, ATA’s executive director, 

explains that «the Algarve has 45.9% of the nation’s golf 

courses, making it Portugal’s leading golf destination», 

with courses of exceptional quality, given their «distinc-

tive and unique environments», as well as the «excellent 

golf facilities and qualified professionals». To promote the 

sport, in November ATA is organising the second edition 

of the EDGA Algarve Open, an event bringing together the 

best disabled golfers in the world.

Foram registadas 602.346 voltas de golfe no Algarve 

no primeiro semestre de 2015, o que representa um 

crescimento de 34.580 voltas em relação ao período 

homólogo do ano transato. Março foi o mês mais 

concorrido, com 128.163 voltas registadas, enquanto 

abril foi o que registou um maior aumento em relação 

a 2014, com um crescimento na ordem dos 12,8%. A 

promoção turística do Algarve nos mercados externos, 

de onde é oriunda a esmagadora maioria dos praticantes 

da modalidade, é da responsabilidade da Associação de 

Turismo do Algarve (ATA). Dora Coelho, diretora executiva 

da ATA, explica que «o Algarve possui 45,9% da oferta 

de campos de golfe nacional, tornando-o o principal 

destino de golfe de Portugal», numa oferta de qualidade 

dados os «ambientes distintos e diferenciadores», bem 

como as «excelentes infraestruturas de apoio à prática 

da modalidade e profissionais qualificados». De modo a 

promover a modalidade, a ATA promove em novembro a 

segunda edição do EDGA Algarve Open, evento que reúne 

os melhores golfistas mundiais com deficiência. 

GOLFE: ALGARVE EM CRESCIMENTO \\ GOLF: ALGARVE ON THE RISE

\\SPORT SHOTS



OPINIÃO \\ OPINION

A imagem do jogador profissional de golfe é cada vez mais 

jovem e fisicamente bem preparada, sendo por isso hoje o 

golfe mais associado com o desporto do que com o lazer. Já 

lá vai o tempo em que ao falar em golfe, este era imediata-

mente associado a um ‘desporto’ de gente de muita idade. 

Apesar disto, o golfe continua a ser mais praticado em ida-

des avançadas e é uma parte importante da estratégia de 

desenvolvimento de uma grande indústria que é o turismo, 

principalmente nos mercados emergentes, sendo os seus 

praticantes elementos chave nesta grande indústria.

No entanto, o golfe tem-se deslocado para a Ásia, onde um 

crescimento de uma classe média na China e Índia tem 

tido um enorme efeito no aumento do número de jogado-

res. No ano 2030, a população mundial deverá crescer dos 

7 mil milhões atuais para os 8 mil milhões, sendo que a 

maior parte deste crescimento será na Ásia.

Pelo contrário, na Europa e nos EUA há um enorme número 

de jogadores que abandonam a modalidade em resultado 

de vários fatores que importa analisar, mas a que não será 

estranha a crise financeira que se vive atualmente, com 

a consequente baixa de consumo privado e seguramente 

um desajustamento deste desporto aos condicionamen-

tos da vida atual.

Dado que algumas das condições que impedem o seu de-

senvolvimento lhe são alheias e nada se pode fazer, outras 

lhe dizem diretamente respeito, como a forma como é pra-

ticado, a construção e manutenção dos seus campos de 

jogo e mesmo as suas tradições e temos obrigação de as 

analisar e tentar adaptar, sem no entanto desvirtuar ne-

nhumas delas.

Vários estudos têm sido feitos ultimamente, nomea-

damente pela Federação Sueca, European Golf Course  

Owners Association (EGCOA), R&A, HSBC em Uma visão 

do Golfe no ano 2020, tentando analisar os motivos que le-

vam as pessoas a abandonarem ou mesmo a não optarem 

por praticar o golfe.

Todos eles chegam a conclusões muito idênticas, de que 

o jogo é demasiado longo, pelo que não têm tempo para 

o praticar, que ainda é um desporto caro, difícil de come-

çar e de chegar a um nível que dê prazer jogar, isto aliado 

a uma etiqueta e tradições nos clubes e campos desa-

justadas à época em que vivemos, que não é atrativa aos 

jovens de hoje.

Muitas são as soluções apontadas às organizações que 

tutelam este desporto, tais como, a que primeiro foi suge-

rida por Jack Nicklaus, da redução do número de buracos 

de jogo da volta standard para 12 com dois loops de 6. Ela 

traria como consequência imediata a redução do tempo de 

jogo, menos terreno, menos manutenção, mais barato e a 

possibilidade de adaptação fácil dos campos de 18 buracos 

com 3x6. As televisões já avisaram que os torneios de pro-

fissionais terão de diminuir o tempo de jogo!

Muitas outras há, como o controlo da distância da bola em 

cerca de 10% menos, para que os campos não tenham de 

ser cada vez mais compridos, 

que estes sejam mais family 

friendly, ou seja, com marca-

ções aonde todos tenham a 

possibilidade de fazer bons 

resultados, tornando o jogo 

mais fácil e mais acessível (o 

programa tee it forward nos 

EUA é exemplo desta preo-

cupação pela USGA), e uma 

adaptação dos costumes e etiqueta dos clubes e campos 

mais realista com os tempos em que vivemos, atraindo 

mais famílias para este jogo, e com elas mais senhoras, que 

são indispensáveis num futuro desenvolvimento.

Mas os números não enganam, e atualmente na Europa 

abandonam mais jogadores a modalidade do que os que a 

iniciam, e uma coisa é certa, se nada se fizer, segundo um 

estudo da EGCOA, a Europa perderá no ano 2020 cerca de 

800 mil jogadores dos cerca de 4,3 milhões registados hoje, 

segundo a EGA. 

Embora no golfe este desafio de manter e conquistar no-

vos jogadores faça com que todas as idades interessem, os 

jovens deverão ter uma atenção muito especial, porque os 

jovens são os futuros jogadores e se os perdermos… tere-

mos o futuro comprometido!

Golfe, que desafios? 
The image of the golf pro is increasingly more youthful and 

physically prepared, and as such, golf today is more associ-

ated with sport than it is with leisure. The time has passed 

in which talking about golf is immediately associated with 

a ‘sport’ for the elderly.

In spite of this, golf remains the most practised sport in ad-

vanced years and is an important part of the development 

strategy of a major industry, tourism that is, particularly in 

emerging markets, given that its players are key elements 

in this important sector.

Nevertheless, golf has made its way to Asia, where the 

growth of a Chinese and Indian middle class has had a 

huge effect on increasing player numbers. In 2030 the 

world’s population should grow from the current seven bil-

lion to eight billion, with the majority of this growth taking 

place in Asia.

On the other hand, in Europe and in the USA, there is huge 

number of players that are leaving the sport for a num-

ber of reasons, which need to be looked into, but which 

is hardly surprising given the financial crisis being expe-

rienced at the moment, with the consequent reduction in 

disposable income and surely a gap between the sport and 

current living conditions.

Given that some conditions hindering its development are 

beyond its control and nothing can be done about them, 

others are directly related to it, such as the way in which it 

is played, the construction and maintenance of its courses 

and even its traditions, we are obliged to analyse them and 

try to adapt, without taking anything away from any of 

them, however. 

Various studies have been made recently, in particular by 

the Swedish Federation, European Golf Course Owners 

Association (EGCOA), R&A and HSBC in A vision of golf in 

the year 2020, aimed at analysing the motives that lead 

to people giving up golf or even not taking it up in the  

first place.

They all come to very similar conclusions: the game is too 

long, in as much as people don’t have the time to play it; 

it is an expensive sport, difficult to start and to get to a 

level in which playing becomes a pleasure; it is ruled by 

etiquette and traditions in clubs that are inappropriate to 

the era in which we live. All this makes it less attractive to  

today’s youth.

There are many solutions offered up to the organisa-

tions safeguarding this sport, such as one, which was 

first outlined by Jack Nicklaus, of reducing the number of 

holes played to 12, with two loops of six. This would im-

mediately reduce the timed needed for play, the amount 

of land needed, reduce maintenance, bring pricing down 

and would be easy to adapt to 18-hole courses, with three 

six-hole loops. Broadcasters have already advised that the 

professional tournaments will have to reduce playing time!

There are many other solutions, such as controlling the dis-

tance of the ball, making it 10% less, so that courses don’t 

to have to be longer and 

longer, making them more 

family friendly, meaning 

tees from which everyone 

has the chance of obtain-

ing good results, making 

the game easier and more 

accessible (the ‘tee it for-

ward’ programme in the 

USA is an example of this 

concern by the USGA). Another involves adapting club and 

course customs and etiquette to make them more realis-

tic for today’s world, attracting more families to the game, 

and with them more ladies, who are indispensable to fu- 

ture development.

But the figures make powerful reading: currently, in Europe, 

more players have left the sport than have begun it. One 

thing is certain, if nothing is done, according to a study 

made by the EGCOA, by 2020 Europe will have lost about 

800,000 players of the some 4.3 million registered today, 

according to the EGA.

Although in golf this challenge of keeping and winning 

over new players makes every age group interesting, 

young player should be of particular interest, because the 

youth are the players of the future and if we lose them… our 

future will be threatened!

Golfe, what challenges?

MANUEL AGRELLOS
Presidente da Federação Portuguesa de Golfe
President of the Portuguese Golf Federation

«Os jovens são os futuros jogadores 
e se os perdermos… teremos o futuro 

comprometido» \\ «The youth 
are the players of the future and if 
we lose them… our future will be 

threatened»
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Caráter escandinavo
Scandinavian character

PREMIUM SPORTS

TEXTO TEXT JOÃO AFONSO RIBEIRO \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY BRO HOF SLOTT

BRO HOF SLOTT 
Nos subúrbios de Estocolmo, longe da azáfama da capi-

tal sueca, o complexo de golfe Bro Hof Slott é o espelho dos 

ambientes rurais escandinavos, que facilmente se encon-

tram a escassos quilómetros das grandes cidades. Neste 

enorme espaço, rico em património histórico e natural, a 

presença dos imensos e bem tratados relvados marcam a 

identidade de um complexo que se estende pelas margens 

do lago Mälaren, sob a aura do imponente castelo de Bro 

Hof. Num dos mais consagrados campos de golfe da Europa, 

um imenso verde estende-se por mais de sete quilómetros 

de comprimento e faz transparecer a paz bucólica reinante 

neste espaço.

In the suburbs of Stockholm, far from the hustle and 

bustle of the Swedish capital, the Bro Hof Slott golf com-

plex is the reflection of Scandinavian rural environments, 

which can easily be found a few kilometres from major 

cities. In this huge space, rich in historic and natural her-

itage, the presence of vast and well tended lawns marks 

the identity of a complex that stretches along the shores 

of Lake Mälaren, under the glow of the impressive castle of 

Bro Hof. An immense swathe of green extending for more 

than seven kilometres blesses what is one of Europe’s best 

reputed golf courses, revealing the bucolic peace that pre-

vails in this space.
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Em Bro Hof Slott, dois percursos fazem as delícias dos 

melhores golfistas do circuito mundial. Com característi-

cas bem distintas, tanto o Stadium Course como o Castle 

Course destacam-se como duas das mais entusiasmantes 

opções para competições de golfe no velho continente. 

Com 18 buracos cada, estes dois percursos respondem a 

diferentes necessidades. Inaugurado em 2007, o Stadium 

Course conta com uma forte presença de água, bunkers de 

grandes dimensões e rajadas de vento constantes, que o 

tornam extremamente desafiante. Já o Castle Course, que 

remonta a 2010, é menos ventoso e está mais afastado da 

água, sendo que o ambiente fortemente arborizado traz 

também dificuldades. Sendo, não obstante, menos exi-

gente do ponto de vista técnico que o anterior. Em toda a 

sua envolvente, este campo de golfe sueco transmite um 

ambiente acolhedor no qual impera, num ponto central, 

o imponente castelo tipicamente escandinavo, que dá o 

nome e simboliza este complexo de classe mundial e que 

alberga uma clubhouse, lojas, balneários e um restaurante. 

There are two layouts at Bro Hof Slott able to delight 

the finest golfers on the world circuit. With highly differ-

ing characteristics, the Stadium Course and the Castle 

Course both stand out as highly exciting options for golf 

competitions on the old continent. Each with 18 holes, the 

two layouts respond to different requirements. Opened in 

2007, the Stadium Course features plenty of water, large-

scale bunkers and continuous gusting wind, making it a 

tough challenge. Whereas the Castle Course, dating back 

to 2010, is more sheltered and further away from the water, 

with its wooded setting bringing its own set of difficulties. 

It is still less demanding, technically, than its colleague. In 

all of its surroundings, this Swedish golf course produces 

a welcoming environment, in which, at its heart, pre-

vails the impressive, typically Scandinavian castle, which 

gives it its name and symbolises this world class complex, 

while housing the clubhouse, shops, changing rooms and 

a restaurant.     




