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«Abracadabra!», and whole becomes half, the half dis-

appears with a sprinkle of magic powder, or in a puff of 

smoke. Knots come untied, handkerchiefs turn into roses, 

and rabbits are pulled out of an empty top hat. Swords that 

do not kill, levitating bodies, card suits, which are predicted, 

without us knowing the reason why... Magic or illusion?!

Maybe Luís de Matos can shed some light on this in 

the following pages, but rest assured, not even our magic 

could make him reveal his mysteries. But we have much 

to reveal, nevertheless! Not the enigmas that hide behind 

every trick, but, in this issue, which marks our 14th anni-

versary, we remove the veil from some secrets to experi-

ence truly magical moments, which will only be an illusion 

if you remain indifferent to the magic of life.

In festive moments, a visit to the Condessa D’Edla Chalet, 

in the no less magical town of Sintra, will certainly prove 

magical, or to the Rodin Museum, shrouded in the magi-

cal light of Paris. There will be magical moments spent in 

England’s Chewton Glen Spa, in Lisbon’s Feitoria Restau-

rant, or on a mind-blowing trip to Kenya. But it is not by 

magic that Mário Ferreira, Iva Viana, Manuel Ramos, Carlos 

Santos, Francisco Varatojo, João Nicolau de Almeida, Maria 

João Bahia, among others, are able to provide us with ex-

traordinary experiences. Nor is it through magical arts that 

we have been with you for 14 years. There is ‘magic’ that 

can only be achieved through commitment, hard work, 

entrepreneurial spirit, looking to the future and… passion 

in what you do. Congratulations to you, for the opportunity 

you have given us to be with you!

If we take innate talent to be a kind of magic and eve-

rything else as a result of hard work, we come to a math-

ematically impossible conclusion: the voice heard in the 

distance is pure magic. So magical that it creates in us 

the illusion of being in another place. Dulce Pontes is her 

name. Her voice is melodic poetry! Magic or illusion?!
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«Abracadabra!», e o inteiro vira meio, o meio desaparece 

com pós de perlimpimpim, ou com estouros fumarentos. 

Os nós desatam-se, os lenços transformam-se em rosas, 

os coelhos evaporam-se do fundo da cartola. Espadas que 

não matam, corpos que levitam, naipes que se adivinham 

sem se saber a razão… Magia ou ilusão?!

Talvez Luís de Matos o elucide nas páginas que se seguem, 

mas esteja certo de que nem a nossa magia o fez revelar os 

mistérios. Mas nós revelamos! Não os enigmas que se es-

condem por detrás de cada truque, mas, nesta que é a edi-

ção que marca o nosso 14.º aniversário, desvendamos-lhe 

alguns segredos para viver momentos verdadeiramente 

mágicos, que só serão ilusão se ficar alheio à magia da vida.

Em tempo de festa, será com certeza mágica uma visita 

ao Chalet Condessa D’Edla, na não menos mágica vila de  

Sintra, ou ao Museu Rodin, envolto na mágica luz de Paris. 

Serão mágicos os momentos passados no Chewton Glen 

Spa, em Inglaterra, no Restaurante Feitoria, em Lisboa, ou 

numa alucinante viagem ao Quénia. Mas não é por magia 

que Mário Ferreira, Iva Viana, Manuel Ramos, Carlos San-

tos, Francisco Varatojo, João Nicolau de Almeida, Maria João 

Bahia, entre outros, nos podem proporcionar vivências ex-

traordinárias. Nem tão pouco é por artes mágicas que esta-

mos Consigo há 14 anos. Há ‘magias’ que só se fazem atra-

vés do empenho, trabalho, empreendedorismo, visão de 

futuro e… paixão pelo que se faz. Parabéns a Si, pela oportu-

nidade que nos tem dado de poder estar Consigo!

Se considerarmos que o talento inato é uma espécie de 

magia e tudo o resto é consequência de muito trabalho, 

chegamos a uma conclusão matematicamente impossí-

vel: é pura magia a voz que se ouve ao longe. Tão mágica 

que cria em nós a ilusão de estarmos noutro lugar. Dulce 

Pontes é o seu nome. A sua voz é poema de canção! Magia 

ou ilusão?!

Magia Magic

MARIA AMÉLIA PIRES

DITORIAL
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O clube de golfe algarvio Espiche Golfe foi o primeiro clube 

fora dos Estados Unidos da América a arrecadar uma posi-

ção de destaque nos prémios Clubhouse of the Year, pro-

movidos pela prestigiada Golf Inc. Magazine, ao conquistar 

uma honrosa 3.ª posição na categoria Nova Construção  

e Remodelação. 

Inaugurado em maio de 2014, o clube destacou-se, entre as 

centenas de candidaturas de diversas clubhouses de todo 

o mundo, «pelo seu design inovador, sustentabilidade do 

projeto e criatividade», como se pode ler em nota enviada 

às redações. O comunicado sublinha ainda que a «eficiên-

cia, estética e conceito de design global foram os critérios 

de avaliação considerados por um júri com formação em 

arquitetura, design e golfe». Segundo o júri, que deixou 

palavras bastante elogiosas para com o clube de Lagos, «o 

Espiche Golfe apresenta um edifício espetacular num lo-

cal esplêndido», cuja «magnífica arquitetura exige que se 

situe no topo da colina como ponto de referência para os 

golfistas». Os jurados caracterizaram ainda o Espiche Golfe 

como «uma joia em pequena escala». 

\\NEWS

The Algarve golf club ‘Espiche Golfe’ was the first club, out-

side the United States of America, to achieve a prominent 

position in the Clubhouse of the Year awards, promoted by 

the prestigious Golf Inc. Magazine, winning an honourable 

3rd place in the New Construction and Remodelling category.

Opened in May 2014, the club stood out amongst the hun-

dreds of different clubhouses candidates from all over the 

world, «for its innovative design, project sustainability and 

creativity», according to the press release sent out. The 

release also stresses that «efficiency, aesthetics and over-

all design concept were the evaluation criteria considered 

by the jury, with a background in architecture, design and 

golf». According to the jury, which was very flattering in its 

praise of the Lagos club, «Espiche Golfe has a spectacular 

building in a splendid location», whose «magnificent ar-

chitecture requires it to stand on top of the hill, as a land-

mark for golfers». The jurors also characterised Espiche 

Golfe as «a jewel on a small scale».

ESPICHE GOLFE

A Porsche bateu o record de vendas em Portugal, tendo a 

marca alemã atingido um aumento no volume de vendas 

na ordem dos 35%, quando comparado com o período ho-

mólogo de 2014. No primeiro semestre de 2015, a Porsche 

vendeu 265 viaturas em Portugal, tendo o Macan, o novo 

modelo da marca, contribuído para o sucesso de vendas, 

com mais de 200 unidades entregues em território nacio-

nal, pouco mais de um ano após o seu lançamento. O novo 

Macan tem registado números muito positivos em diver-

sos mercados, o que até levou a fábrica da Porsche onde o 

modelo é fabricado, em Leipzig, na Alemanha, a ter que au-

mentar a capacidade de produção, de forma a responder ao 

volume de solicitações. Com uma aposta cada vez maior 

no mercado português, a Porsche anunciou ainda que a 

apresentação mundial do novo 911, o mais icónico modelo 

da marca alemã, terá lugar no Autódromo do Estoril, de 1 a 

15 de dezembro, onde se espera a presença de mais de 100 

especialistas e jornalistas oriundos de todo o mundo. 

Porsche has achieved record sales in Portugal, with the 

German brand increasing its turnover by around 35%, 

compared to the same period in 2014. In the first half of 

2015, Porsche sold 265 cars in Portugal, with the Macan, 

the brand’s latest model, contributing largely to the suc-

cess, having sold over 200 units in the country, a little over 

a year after its launch. The new Macan has shown very 

positive results in several markets, which has even lead to 

an increase in production capacity at the Porsche factory 

in Leipzig, Germany, where the model is made, in order to 

respond to the amount of orders. With an increasing focus 

on the Portuguese market, Porsche also announced that 

the world presentation of the new 911, the German brand’s 

most iconic model, will take place at the Estoril Racetrack, 

from December 01 to 15, and is expected to attract more 

than 100 specialists and journalists from all over the world.

PORSCHE
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Parte do acervo artístico de Armanda Passos foi agora pu-

blicado em livro, numa edição limitada a 500 exemplares 

que traz mais de 400 desenhos em tinta da China da artista 

e conta com textos de Siza Vieira. Esta nova edição trata-

-se já do segundo livro com desenhos de Armanda Passos 

e estará disponível juntamente com a exposição de dese-

nhos originais da artista, feitos nos anos 1970/1980 na an-

tiga Escola Superior de Belas Artes do Porto (ESBAP). Nas-

cida em 1944, em Peso da Régua, Armanda Passos licen-

ciou-se em Artes Plásticas na ESBAP e expõe desde 1976.

Part of Armanda Passos’ art collection has now been pub-

lished in book form, in an edition limited to 500 copies, de-

picting more than 400 of the artist’s drawings in India ink, 

and featuring texts by Siza Vieira. This new edition is al-

ready the second book with drawings by Armanda Passos 

and will be available along with the exhibition of original 

drawings by the artist, from the years 1970/1980 at the for-

mer School of Fine Arts of Oporto (ESBAP). Born in Peso da 

Régua, in 1944, Armanda Passos got her degree in Fine Arts 

at the ESBAP and has been exhibiting her work since 1976.

O candidato à Presidência da República, Paulo de Morais, 

lançou o seu segundo livro, intitulado Janela do Futuro e 

editado pela Gradiva. A obra faz o retrato do país, abordando 

questões tão diversas quanto o funcionamento das insti-

tuições, a corrupção, as privatizações e a vida política. Com 

uma abordagem sempre crítica, Paulo de Morais enaltece 

as qualidades do país e aponta as falhas de um país que, 

na visão do candidato, vive abaixo do seu potencial social, 

político e económico. Um crítico das políticas de austerida-

de e uma das principais vozes na luta anticorrupção, Paulo 

de Morais deixa em claro, com este livro, as linhas político-

-ideológicas que sustentam a sua candidatura a Belém. 

Presidential candidate Paulo de Morais has launched his 

second book, entitled Janela do Futuro [Window of the Fu-

ture], published by Gradiva. The work is a portrait of the 

country, addressing issues as diverse as the functioning of 

institutions, corruption, privatisation and political life. With 

an approach that is ever critical, Paulo de Morais praises the 

country’s qualities and points out the failures of a country, 

which, in the candidate’s view, lives below its social, political 

and economic potential. A critic of austerity policies and one 

of the leading voices in the fight against corruption, Paulo de 

Morais’ book leaves no doubt about the political and ideo-

logical ideas underlying his candidacy to Belém.

ARMANDA PASSOS

PAULO DE MORAIS 

Pelo quarto ano consecutivo, o Essência do Vinho – Madei-

ra, a decorrer entre 27 e 29 de novembro, reúne no Funchal 

os mais relevantes nomes do panorama vínico português, 

num evento que já se afirmou como uma referência en-

tre consumidores e profissionais madeirenses. Cerca de 

uma centena de produtores vão reunir no Centro de Con-

gressos do Casino da Madeira, onde vão participar num 

programa alargado que contará com provas comentadas 

e workshops de vinho, dirigidas por especialistas e wine 

educators, além de sessões de show cooking, que conta-

rão com a presença de chefs de cozinha com provas dadas 

no arquipélago insular. Paralelamente, o evento é também 

aproveitado pelos produtores para a apresentação de no-

vos néctares, sempre acompanhados pela melhor gastro-

nomia madeirense. Para além da presença de empresas e 

marcas, o Essência do Vinho – Madeira pretende também 

contribuir para a valorização do vinho, bem como para a 

formação de públicos para a nobre arte da apreciação. 

For the fourth year in a row, Essência do Vinho – Madeira, 

taking place in Funchal between the November 27 and 29, 

brings together the biggest names in  Portugal’s wine sec-

tor, in an event that has become a benchmark among con-

sumers and Madeiran professionals. About one hundred 

producers will gather in Madeira Casino’s Congress Centre, 

taking part in a varied programme, which will feature com-

mented tastings and wine workshops, led by experts and 

wine educators, as well as show cooking sessions, given by 

well-established chefs from the island archipelago. At the 

same time, the event offers producers a great opportunity 

to present new wines, always accompanied by the best of 

Madeira’s cuisine. In addition to the presence of compa-

nies and brands, the Essência do Vinho – Madeira event 

also aims to contribute to the promotion of wine, as well 

as training the public in the noble art of wine appreciation.

ESSÊNCIA DO VINHO - MADEIRA \\ ESSENCE OF WINE - MADEIRA
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O hotel The Yeatman, em Vila Nova de Gaia, arrecadou mais 

um prémio internacional. Na 22.ª edição dos World Travel 

Awards, que decorreu na Sardenha, em Itália, o hotel vínico 

de luxo, conhecido pela deslumbrante vista sobre o Porto 

e o Douro, venceu na categoria de Melhor Hotel Boutique 

de Portugal. Para este prémio, para além do hotel de Vila 

Nova de Gaia, estava também nomeado o Bairro Alto Hotel, 

o Choupana Hills Resort & Spa, o Hotel Quinta da Bela  

Vista, o Terra Nostra Garden Hotel, o The Vine Hotel e, ainda, 

o Vila Joya. A votação do público geral, que decorreu de 4 de 

março a 26 de julho, valeu 1 ponto, enquanto os votos dos 

profissionais de turismo foram cotados a dobrar. Este re-

conhecimento junta-se à vasta lista de prémios nacionais 

e internacionais que o hotel tem vindo a amealhar. O The 

Yeatman, aliado à vista única, tem como cartão-de-visita 

uma gastronomia de excelência liderada pelo Chef Ricardo 

Costa, galardoado com uma estrela Michelin, para além de 

uma carta de vinhos com mais de 1300 referências que con-

templa uma completíssima coleção de vinhos portugueses. 

The Yeatman hotel, in Vila Nova de Gaia, has won another 

international award. At the 22nd edition of the World Travel 

Awards, held in Sardinia, Italy, the luxury wine hotel, 

known for its stunning views over Oporto and the River 

Douro, won the award for Best Boutique Hotel in Portugal. 

Other nominees for this award, apart from the Vila Nova 

de Gaia hotel, included the Bairro Alto Hotel, the Choupana 

Hills Resort & Spa, the Hotel Quinta da Bela Vista, the Terra 

Nostra Garden Hotel, The Vine Hotel and, also, Vila Joya. The 

general public vote, which took place between the March 

04 and July 26, was worth 1 point, while the votes from 

tourism professionals were rated double. This recognition 

joins the long list of national and international awards the 

hotel has been amassing. Adding to its unique views, The 

Yeatman boasts gastronomic excellence, under the guid-

ance of chef Ricardo Costa, awarded a Michelin star, in addi-

tion to a wine list of more than 1,300 wines, including an ex-

ceptional comprehensive collection of Portuguese wines.

THE YEATMAN 

O antigo Palácio do Governador, na Torre de Belém, abriu 

como hotel de cinco estrelas. O novo espaço, inaugurado a 

20 de outubro, tem a chancela NAU Hotels & Resorts e vai 

disponibilizar 60 quartos, um restaurante com zona exte-

rior, uma sala de jantar privada, bar, piscina exterior, um 

spa e sala de reuniões. O edifício foi totalmente restaurado, 

mas mantém os tetos em abóbada originais, os arcos su-

cessivos das salas do piso térreo, bem como os lambris de 

azulejos nas salas e suítes. A partir do terraço, os hóspedes 

podem usufruir de uma vista privilegiada sobre a piscina, a 

Torre de Belém e o rio Tejo. 

The old Governor’s Palace, in Torre de Belém, has now been 

opened as a five-star hotel. The new space, inaugurated 

on October 20, is managed by NAU Hotels & Resorts, and 

features 60 rooms, a restaurant with outdoor area, a pri-

vate dining room, a bar, an outdoor pool, a spa and meeting 

rooms. The building has been fully refurbished, but retains 

the original vaulted ceilings, the successive arches of the 

ground floor halls, as well as the wainscoting tiling in the 

rooms and suites. From the terrace, guests can enjoy a 

privileged view over the pool, the Tower of Belém and the 

River Tagus.

GOVERNOR’S PALACE
PALÁCIO DO GOVERNADOR

Pelo segundo ano consecutivo, o Vidago Palace Hotel é o 

vencedor português na categoria Best Luxury Hotel SPA, 

nos World Luxury Hotel Awards, um dos mais prestigiados 

prémios internacionais na área da saúde e bem-estar. A 

votação, feita por clientes e especialistas de spa à escala 

global, reconheceu a excelência de serviço, a inovação e a 

larga oferta prestada pelo spa deste hotel de cinco estre-

las. Este centro de tratamento do hotel, que utiliza as par-

ticularidades da água mineral de Vidago, é conhecido pela 

aposta em tecnologia ultramoderna.

For the second year in a row, the Vidago Palace Hotel is 

the Portuguese winner in the Best Luxury Hotel SPA cat-

egory, at the World Luxury Hotel Awards, one of the most 

prestigious international awards in the health and well-

ness industry. The vote, made by clients and spa experts 

worldwide, recognised the excellent service, innovation 

and wide choice of treatments and services offered at the 

spa of this five-star hotel. This treatment centre of the ho-

tel, which uses the properties of Vidago’s mineral water, is 

known for its ultramodern technology.

VIDAGO SPA
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MÁRIO FERREIRA
«Ao promovermos a marca Douro Azul, 

estamos a promover a cidade e a região» \\ 
«When promoting the Douro Azul brand, we 

are promoting the city and the region»

GRANDE ENTREVISTA \\ MAJOR INTERVIEW
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Mário Ferreira foi um dos grandes responsáveis pela inter-

nacionalização turística do sinuoso correr do rio Douro. O 

portuense, presidente da Douro Azul, empresa que se de-

dica à exploração dos cruzeiros fluviais, é um dos empre-

sários de maior sucesso no tecido empresarial português e 

estende o seu património e os seus investimentos a mon-

tante e a jusante da empresa de cruzeiros do Douro, tendo 

adquirido recentemente a Nicko Cruises, a maior operado-

ra de cruzeiros da Alemanha, que atravessava um processo 

de insolvência. Um estratega na área do turismo, a aposta 

inicial de Mário Ferreira assentou no Porto e no Douro, uma 

região turisticamente virgem no início dos anos 1990 e que 

agora cresce exponencialmente, afirmando-se como um 

dos destinos mais em voga no panorama europeu. Visio-

nário, está em lista de espera para ser o primeiro turista es-

pacial português e, entre risos, não põe de lado a hipótese 

de explorar o turismo… lunar.

Em 1993, com apenas 25 anos, cria um serviço de cruzei-

ros no Douro. Foi pioneiro a vender o Porto como destino 

turístico? 

O Porto como destino turístico é uma realidade recente. 

A maior parte das pessoas nem se lembra de que o Porto 

não só não era uma cidade turística, como até tinha um 

ar hostil para o turista. Era uma cidade fechada e o turis-

ta tinha que ser muito aventureiro para andar pelas ruas 

da ribeira como se anda hoje. Agora, a cidade está aberta, 

Mário Ferreira was one of the leading names behind the 

internationalisation of the River Douro’s tourism industry. 

From Oporto, Mário Ferreira is the chairman of river cruise 

operator Douro Azul, and is one of the most successful en-

trepreneurs in Portugal’s business environment, stretch-

ing his assets and investments upstream and downstream 

from his Douro cruise company, having recently acquired 

Nicko Cruises, the largest cruise operator in Germany, 

which was going through insolvency proceedings. A strat-

egist in the tourism industry, Mário Ferreira’s initial invest-

ment was in Oporto and in the Douro, a virgin tourism ter-

ritory at the start of the 1990s, which is now growing expo-

nentially, making its mark as one of the most fashionable 

destinations on the European stage. A visionary, he is on 

the waiting list to become Portugal’s first space tourist 

and, between giggles, doesn’t rule out the possibility of de-

veloping tourism... on the moon.

In 1993, aged just 25, you created a cruise service on the 

Douro. Were you a pioneer in selling Oporto as a tourist 

destination?

Oporto as a tourist destination is a recent reality. Most 

people don’t even remember that not only was Oporto not 

a tourist city, but that it also even had a hostile feel towards 

tourists. It was a closed city and tourists had to be very ad-

venturous to walk through the riverfront streets as they do 

today. Now, the city is open, but even just a few years back, 

«Quando comecei, toda a gente 
dizia que o Douro ia ser um 

fracasso»\\ «When I started, 
everyone said that the Douro was 

going to be a fiasco»

mas ainda há poucos anos os hotéis de cinco estrelas da 

cidade, ao fim de semana, estavam praticamente vazios, só 

tinham clientela durante o decorrer das feiras da Exponor. 

Mais do que ser pioneiro, sente que foi o grande impul-

sionador do turismo no Porto?

Fui um dos que impulsionou. Há dez anos, a Douro Azul 

gastava mais sozinha do que todas as regiões de turismo 

locais a promover o Porto e o norte. E ainda hoje, prova-

velmente, não andaremos muito longe desta realidade, já 

que se investia muito pouco dinheiro a promover a região. 

A verdade é que nós, ao promovermos a marca Douro Azul, 

estamos a promover a cidade e a região. 

Deve ter sido desafiante arrancar com uma zona turisti-

camente virgem.

Sim, mas é nesses sítios que se encontram as grandes 

oportunidades e a possibilidade de crescer. Era uma zona 

em que ninguém acreditava e, quando comecei, toda a 

gente dizia que o Douro ia ser um fracasso. Mas ainda bem 

que ninguém acreditava, já que assim pude trabalhar cal-

mamente, sozinho, sem stress, e agora posso recolher es-

ses benefícios. 

Voltou a Portugal, após cerca de uma década no es-

trangeiro, e em poucos meses abriu um restaurante, 

comprou um barco e montou 

uma empresa. Como é que, 

em apenas dez anos fora do 

país, se conquista tanto poder  

de investimento?

Foi muito fácil. Primeiro, o 

restaurante trabalhava muito 

bem. Tinha ali um bom negó-

cio e acabei por pagar o restaurante muito mais rápido do 

que esperava. E, claro, na altura a Douro Azul não era o que 

é hoje. Começou com um barquito pequeno, de 120 lugares, 

e depois fomos sempre crescendo, passo a passo. Aqui-

lo que eu fui fazendo foi multiplicar o que ganhava, rein-

vestindo. Depois também começámos a desenvolver um 

bom know-how para nos candidatarmos ao que estava 

disponível no Turismo de Portugal, os fundos do QREN, e 

conseguimos fazer grandes feitos e multiplicar tudo muito 

rapidamente. Houve uma ocasião em que encomendámos 

quatro navios de uma só vez.

Mas quando monta o restaurante já tem a Douro Azul 

em mente?

Deixei o meu primo como gerente do restaurante e avan-

cei logo para o próximo projeto. Aquilo que eu gosto é exa-

tamente isso, é aquilo que está a suceder agora no negócio 

da Alemanha, que foi comprar um negócio que estava em 

dificuldades, com um potencial brutal, transforma-lo e pô-

-lo a faturar.

the five-star hotels would be practically empty at week-

ends; they only had guests when fairs were being held at 

the Exponor exhibition centre.

More than being a pioneer, do you feel that you were the 

major driving force behind tourism in Oporto?

I was one of the people behind it. Ten years ago, Douro 

Azul was spending more on promoting the Oporto and 

the north, as a single entity, than all of the local tourism 

regions put together. And, even today, this situation prob-

ably hasn’t changed that much, seeing as very little money 

has been invested in promoting the region. The fact is that, 

when we promote the Douro Azul brand, we are promoting 

the city and the region.

It must have been challenging to kick things off in a vir-

gin tourism territory.

Yes, but it is in these places that major opportunities can 

be found and the possibility to grow. It was an area, which 

nobody believed in and, when I started, everyone said that 

the Douro was going to be a fiasco. But it’s a good thing that 

nobody had any faith in it, because then I was able to work 

calmly, on my own, without any stress, and now I can rake 

in all the benefits. 

You returned to Portugal, having spent about a decade 

abroad, and in a few months 

you opened a restaurant, 

bought a boat and set up a 

company. How is it that, in just 

ten years away from the coun-

try, you managed to amass so 

much investment power?

It was very easy. First of all, 

the restaurant was doing really well. I had a good busi-

ness there and I ended up paying for the restaurant a lot 

more quickly than I had anticipated. And, of course, at the 

time, Douro Azul wasn’t what it is today. It began with a lit-

tle boat, with just 120 seats, and then we grew and grew, 

step by step. What I was doing, was multiplying what I was 

earning, reinvesting it. Then we also started to develop a 

level of expertise in how to apply for what was available 

from the Portuguese Tourist Board, the QREN funds, and 

we managed to achieve great things and multiply every-

thing very quickly. There was a time at which we ordered 

four boats in one go.

But when you set up the restaurant, did you already 

have Douro Azul in mind?

I left my cousin running the restaurant and I moved on 

straight away to the next project. What I like is exactly this; 

it is what is happening right now, with the deal in Germany, 

which was buying a business that was in trouble, with huge 

potential, transforming it and getting it to make money.
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Fale-me sobre o negócio da Alemanha.

É o maior operador de cruzeiros da Alemanha. Com esta 

empresa, neste momento temos navios por todo o mundo. 

Estamos a divulgar, ao ponto de já termos enviado 250 mil 

brochuras para casa dos alemães.

Quantos navios garantiu com essa operação?

São 20 mega navios hotel. 

A Douro Azul teve um papel chave na internacionaliza-

ção do Douro. Como é que, principalmente nos anos 1990, 

se vendia uma região do norte português, então desco-

nhecida fora de portas?

Teve muito a ver com a combinação de uma oferta se-

manal, com o cruzeiro de uma semana, em que os clien-

tes visitavam uma cidade histórica como o Porto, mas 

essencialmente vinham para visitar a região do Douro. O 

Porto era a porta de entrada e a porta de saída, com a gran-

de atração a ser uma região virgem, que era a subida pelo 

Douro. O sucesso do lançamento foi a descoberta em pri-

meira mão de uma região como esta. 

Ainda recentemente trouxe a Sharon Stone ao Porto, 

numa campanha de soft marketing. A ideia era pôr o 

nome ‘Porto’ a circular nos 

media americanos? 

Nós já não tínhamos nada 

para vender, já que na ver-

dade os cruzeiros estavam 

todos cheios. Então pensei: 

não temos nada para ven-

der, o melhor é fazer uma 

grande festa. Fizemos uma festa de notoriedade à marca, 

de modo a pôr a marca a ser falada, o que é também uma 

forma de subir o preço.

O advento turístico do Porto é muito associado às com-

panhias low-cost. No entanto, o Mário não vende propria-

mente soluções para ‘mochileiros’. Estamos perante uma 

cidade assim tão heterogénea? 

É importante, em qualquer destino turístico, existir uma 

variedade de segmentos. A meu ver, aqueles que são hoje 

os ‘mochileiros’ serão no futuro os médicos, engenheiros e 

empresários que terão dinheiro para gastar nos nossos cin-

co estrelas. O Porto tem essa capacidade de ser heterogénea 

e todos vivem muito bem, lado a lado. Juntos, acabamos por 

fazer do Porto uma cidade velha cheia de juventude. 

A Douro Azul cresceu de tal forma que dificilmente terá 

concorrência. Estamos perante um monopólio?

Não é um monopólio, estamos é bem lançados nesse 

segmento. Digamos que a Douro Azul está bem enquadra-

da no setor.

Tell me about the business in Germany.

It is the largest cruise operator in Germany. With this 

company, at the moment we have ships around the world. 

We are promoting it, to the point where we have already 

sent 250,000 brochures to German households.

How many boats does this operation have?

There are 20 mega hotel ships.

Douro Azul played a key role in the internationalisation 

of the Douro. How were you able to sell a region in the north 

of Portugal, particularly in the 1990s, which was unknown 

outside the country?

It had a lot to do with the combination of a weekly of-

fer, with a cruise that lasted a week, in which guests visited 

an historic city, such as Oporto, but they came essentially 

to visit the Douro region. Oporto was the gateway and the 

exit, with the main attraction a virgin region, and cruising 

up the Douro. The success of the launch was discovering, 

first hand, a region such as this.

Relatively recently you brought Sharon Stone to Oporto, 

as part of a soft marketing campaign. Was the idea to get 

the name ‘Oporto’ into US media?

We already had nothing to 

sell, since our cruises were 

in fact already fully booked. 

So I thought: we have noth-

ing to sell, the best thing 

is to throw a big party. We 

held a party to raise brand 

awareness, to get the brand 

talked about, which is also a way of raising the price.

The advent of Oporto as a tourist destination has much 

to do with low-cost companies. However, you don’t exactly 

sell solutions for backpackers. Is Oporto such a diverse city?

It is important, in any tourist destination, for a variety of 

segments to exist. In my view, the backpackers of today 

are the doctors, engineers and entrepreneurs of the future, 

who will have the money to spend in our five-star hotels. 

Oporto has this ability to be diverse and the segments hap-

pily rub shoulders. Together, we have managed to make 

Oporto an old city full of youth.

Douro Azul has grown in such a way that it would be 

hard for it to have competition. Do you have a monopoly?

It isn’t a monopoly; we are well on track in this segment. 

Let’s say that Douro Azul is well established in the sector.

 Is luxury tourism one of the few industries that man-

aged to sneak its way past the crisis?

Without any crisis at all. During the crisis, we were grow-

ing all the time. In 2014 we won the award for the best 

O turismo de luxo é das poucas atividades que passa 

sorrateiramente ao lado da crise? 

Sem crise absolutamente nenhuma. Durante a crise, 

estivemos sempre a crescer. Em 2014 ganhámos o prémio 

da melhor empresa de cruzeiros da Europa e estamos ago-

ra nomeados para melhor empresa de cruzeiros fluviais  

do mundo. 

O turismo tem cada vez maior enfoque no país. Estamos 

a seguir um caminho sustentável e estratégico? 

Sim, acho que desta vez Portugal está no caminho cer-

to. O secretário de estado do Turismo fez um bom traba-

lho a promover Portugal lá fora. Esta mudança para uma 

imagem mais jovem de Portugal, mais moderna acabou  

por funcionar. 

O que falta fazer no Porto e a nível nacional?

Falta tratar bem os clientes. É preciso manter a cidade 

limpa, bonita, colorida. Falta reabilitar alguns prédios, por-

que ainda temos muitos quarteirões que têm os edifícios 

da frente reabilitados e os de trás estão por arranjar. 

Museu dos Descobrimentos, Heli Tours, autocarros tu-

rísticos. O negócio expande-se a bom ritmo. 

Isto é uma bola de neve. A bola de neve quanto maior está, 

maior é a volta sobre ela mesma. Como gostamos de rein-

vestir aquilo que ganhamos, quanto mais ganhamos mais 

reinvestimos, quanto mais investimos mais ganhamos. 

cruise company in Europe and we have now been nomi-

nated as the best river cruise company in the world.  

Tourism is receiving an increasing amount of interest 

in the country. Are we following a sustainable and stra-

tegic path?

Yes, I think that this time, Portugal is on the right track. 

The secretary of state for Tourism has done a good job pro-

moting Portugal abroad. This change to a more youthful, 

more modern image of Portugal has worked out well.

What else needs to be done in Oporto and nationally?

We still need to treat guests well. We need to keep the 

city clean, beautiful, and colourful. We still need to reno-

vate some buildings, because we still have many blocks, 

which contain buildings at the front that are renovated and 

at the rear, still in need of renovation.

The World of the Discoveries museum, Heli Tours, tour 

buses. The business is expanding at a good rate.

This is the snowball effect. The larger the snowball, the 

larger it gets. As we like to reinvest what we earn, the more 

we earn, the more we invest; and the more we invest, the 

more we earn.

You have made an open air gold mine out of Oporto.

That’s the price of having a pioneering spirit, which has 

its advantages and disadvantages. It has the disadvantage 

of being slower at the outset: it would have been easier to 

«O secretário de estado do Turismo 
fez um bom trabalho a promover 

Portugal lá fora» \\ «The secretary of 
state for Tourism has done a good job 

promoting Portugal abroad»
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O Mário faz do Porto uma mina de ouro a céu aberto.

É o preço do pioneirismo, que tem vantagens e desvan-

tagens. Tem a desvantagem de no início ser mais lento: era 

mais fácil copiar um café que tivesse sucesso e fazer um 

ao lado como é típico nos portugueses. Muitos dos emi-

grantes que voltavam viam algo que estava a dar na terra, 

faziam o mesmo ao lado e, a certa altura, já nem dava para 

um nem para outro e fechavam os dois. Nós aqui come-

çámos com algo original e arrojado, algo em que ninguém 

acreditava na altura. 

Foi uma questão de orgulho?

Não, foi uma questão de oportunidade e de ver oportu-

nidade no futuro. A Ryanair andava a estudar a possibili-

dade de vir para o Porto ou ir para a Galiza e ninguém aqui 

acreditava na Ryanair. Hoje em dia, toda a gente acha que 

a Ryanair é essencial. Na altura, andei a bater a todas as 

portas para obter ajuda para passar o cheque que foi preci-

so para atrair a Ryanair, para lhes pagar a publicidade que 

eles pediam, e ninguém quis pôr um tostão. Teve que ser a 

Douro Azul a suportar a parte dos empresários sozinha e, 

na altura, ainda foi bastante dinheiro. 

Qual é a visão estratégica para daqui a dez anos?

O que eu acho é que estamos apenas no início. A cidade 

tem espaço para crescer em termos de mais e melhores 

hotéis, tem espaço para crescer no preço médio, que é fun-

damental. Não interessa ter muitos hotéis, importa que eles 

estejam cheios, mas que o preço médio seja interessante. 

O Monumental Palace Hotel já tem data de abertura? Não 

receia perder o controlo ao ramificar demasiado o negócio?

A previsão aponta para a primavera de 2017. Qualquer 

empresa que queira ter sucesso não pode descurar a ne-

cessidade de ter bons quadros. A empresa vai crescendo 

cada vez mais e terá que se fazer acompanhar de um cres-

cimento idêntico de bons quadros, que possam manter a 

casa organizada. 

copy a successful café and open another one like it next 

door, which is a typical Portuguese tactic. Many emigrants 

returning from abroad, spotted something that was doing 

well here, and would do the same nearby and, at a certain 

point, neither one nor the other was doing well and they 

would both close. We started with something original and 

daring here, something that nobody believed in at the time.

Was it a matter of pride?

No, it was a matter of opportunity, and of seeing an op-

portunity in the future. Ryanair was studying the possi-

bility of coming to Oporto or going to Galicia, and nobody 

here believed in Ryanair. Nowadays, everyone thinks that  

Ryanair is essential. At the time, I was going round knock-

ing on doors to get help to write the cheque that was need-

ed to attract Ryanair, to pay the advertising they were ask-

ing for, and nobody wanted to give a cent. Douro Azul had 

to be the company to pay the share of the business com-

munity, alone, and, at the time, it was still a lot of money.

What is your strategic vision for ten years from now?

What I think is that we are only just starting. The city 

has room to grow in terms of more and better hotels; it has 

room to grow in terms of average pricing, which is funda-

mental. Having lots of hotels isn’t of interest. What matters 

is that they are full, but that the average price is interesting.

Does the Monumental Palace Hotel have an opening 

date yet? Aren’t you afraid of losing control by diversifying 

the business too much?

Projections point to spring, 2017. Any company that 

wants to be successful cannot neglect the need to have 

good employees. The company is growing more and more 

and this will have to be accompanied by an identical growth 

in good employees, who can keep the house in good order.

But a much larger structure is a structure that is much 

harder to manage.

«Daqui a cem anos o turismo 
espacial já substituiu os cruzeiros 

oceânicos» \\ «A hundred 
years from now, space tourism 

will already have replaced ocean 
cruises» 

«Não acredito que todos 
nascemos para ser empresários» 
\\ «I don’t believe that we are all 

born to be entrepreneurs»

Mas uma estrutura muito maior é uma estrutura muito 

mais difícil de gerir.

Não, desde que não existam grandes saltos e desde que 

seja um crescimento estruturado e bem pensado, não 

existe esse problema. Existe esse problema quando as 

pessoas dão um salto maior que a perna. Devagarinho, 

com passos bem assentes, e andar. Por isso é que vieram 

as crises e nós ultrapassámos esse período a investir. 

É conhecido como o primeiro turista espacial português. 

Está convencido que a viagem vai acontecer?

Vai acontecer. Esperemos é que ainda tenha saúde para 

a conseguir realizar, isso é que me preocupa. 

O turismo espacial é o futuro?  

Daqui a cem anos o turismo espacial já substituiu os 

cruzeiros oceânicos. Daqui a cem anos estamos a fazer 

viagens para resorts na lua e em Marte, acredito que até 

para além de Marte. Aliás, estou convencido que em 50 

anos já se pode passar umas férias em Marte.

Ainda pensa explorar este tipo de turismo?

(Risos) Vai ser difícil, dado que já vou estar com um bo-

cado de reumatismo. Mas gos-

tava e, em relação à lua, acho 

que ainda vou ter saúde para 

pensar numa coisa dessas.

Integrou o júri do programa 

televisivo Shark Tank. Há boas 

ideias em Portugal?

Muitas das grandes ideias em que investi foram poste-

riores ao Shark Tank, de pessoas que nos contactaram a 

posteriori porque tinham vergonha de ir ao programa, o 

que até é negativo porque demonstraram que não queriam 

passar pelo escrutínio ou que tinham dificuldades em lidar 

com o público. 

Fala-se muito de empreendedorismo. Vende-se a ideia de 

que todos podemos ser empreendedores, ter uma empresa 

e fazer milhões. Esta ideia romantizada não será perigosa?

Se isso fosse assim só havia chefes e não havia índios. 

Eu não acredito nisso, nem acredito que todos nascemos 

para ser empresários. Qualquer sociedade, para ser fun-

cional, tem que ter pessoas muito formadas, pessoas com 

os seus MBA’s, bem como pessoas com cursos técnicos. 

Portugal passou e continua a passar por um período em 

que há défice de técnicos. Por exemplo, pago mais por um 

carpinteiro do que por um engenheiro. Nos nossos barcos, 

uma das pessoas mais bem pagas é o chef de cozinha. Nós 

andamos a formar uma quantidade excessiva nas univer-

sidades e depois temos muita dificuldade em encontrar 

mecânicos e eletricistas.

No, provided that there are no giant leaps and provided 

that it is a structured and well thought-out growth, then 

this problem doesn’t exist. This problem exists when peo-

ple bite off more than they can chew. Taking it slowly, mov-

ing forward with firm steps. That’s why these crises come 

about and we overcome this period by investing.

You are known as the first Portuguese space tourist. Are 

you convinced that the trip will take place? 

It will take place. I hope to be healthy enough to do it still; 

this is what concerns me.

Is space tourism the future? 

A hundred years from now, space tourism will already 

have replaced ocean cruises. A hundred years from now, 

we will be travelling to resorts on the moon and on Mars; 

I believe trips beyond Mars, even. Indeed, I am convinced 

that in 50 years, you will already be able to go on holiday 

on Mars.

Do you still think about developing this kind of tourism?

(Laughter) It’ll be difficult, especially seeing as I already 

have a little rheumatism. But, I would like to and, when it 

comes to the moon, I think that 

I will still be healthy enough to 

think about something like this.

You was one of the jury 

members on the television 

programme Shark Tank [Portu-

guese version of Dragon’s Den]. 

Are there good ideas in Portugal?

Many of the great ideas in which I have invested have 

been subsequent to the Shark Tank, from people, who 

contacted me afterwards, because they were too embar-

rassed to go on the programme, which is actually negative, 

because they showed that they didn’t want to be scruti-

nised or that they had trouble dealing with the public.

Much is said about entrepreneurialism. We are sold the 

idea that anyone can be an entrepreneur, set up a company 

and make millions. Isn’t this romanticised idea dangerous?

If this were the case there would only be bosses and no 

employees. I don’t believe in this, and I don’t believe that 

we are all born to be entrepreneurs. Any society, to func-

tion properly, has to have highly trained people, people with 

MBAs, in addition to people who take vocational and tech-

nical courses. Portugal has been through and continues to 

go through a period in which there is lack of technicians. For 

example, I pay more for a carpenter than I do for an engi-

neer. In our boats, one of the best paid people is the chef. We 

are training an excessive amount in universities and then 

we find it hard to get hold of a mechanic or an electrician. 
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O Vale do Coa preserva um dos mais 
bem conservados sítios de arte 

paleolítica no mundo. \\ The Coa 
Valley is home to one of the best 

preserved sites of Palaeolithic art in 
the world.

São 30 mil anos de uma história que deixou marcas 

profundas no Vale do Coa. Tão profundas que resistiram à 

passagem do tempo e continuam a povoar as muitas ro-

chas que constituem uma autêntica montra artística ao ar 

livre. O Vale do Coa preserva um dos mais bem conserva-

dos sítios de arte paleolítica no mundo e um dos poucos 

que é amplamente visitável. Em pleno Douro Vinhateiro, 

a arte rupestre conta a nossa própria história, desde o Pa-

leolítico Superior até à contemporaneidade, numa história 

gravada nas rochas em for-

ma de capítulos, fundamen-

tais para que percebamos 

quem somos, de onde vimos 

e como chegámos ao atual 

estado evolutivo. 

Foi nos anos 1990 que um 

estudo de impacto ambiental 

para a construção da barra-

gem do Coa deu a conhecer 

ao mundo a presença de rele-

vantes vestígios culturais deixados pelos nossos antepas-

sados. A barragem previa inundar toda aquela região, mas 

a descoberta pôs travão à grande obra pública e lançou a 

discórdia no país. De um lado, havia quem defendesse a pre-

servação de um legado histórico de valor incalculável mas, 

por outro, havia quem lutasse pela construção do gigante de 

betão, que trazia a ilusão de desenvolvimento a uma região 

que já há muito tinha perdido, literal e metaforicamente, o 

They are 30,000 years of a history that has left deep 

marks in the Coa Valley. So deep that they have resisted 

the passage of time and continue to colonise the many 

rocks making up a genuine open-air artistic showcase. 

The Coa Valley is home to one of the best preserved Pal-

aeolithic art sites in the world and one of few that can 

largely be visited. Right in the Douro winegrowing region, 

the rock art tells our own story, from the Upper Palaeo-

lithic right up to modern times, in a story engraved in the 

rocks in the form of chap-

ters, fundamental in ena-

bling us to understand who 

we are, where we come from 

and how we got to the cur-

rent evolutionary state.

An environmental impact 

study for the construction 

of the Coa dam in the 1990s 

revealed to the world the 

presence of important cul-

tural remains left by our ancestors. The dam envisaged 

flooding the entire region, but the discovery put a stop to 

the major public work and led to disagreement across the 

country. On the one side, there were those championing 

the preservation of a priceless historical legacy, while on 

the other there were those fighting for the construction of 

the concrete giant, which would bring the illusion of de-

velopment to a region that had long missed, literally and 
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comboio do desenvolvimento e do progresso. O debate divi-

diu o país e mobilizou a sociedade, mas o valor cultural veio 

à tona e as águas do Coa mantiveram o seu curso natural, 

deixando a descoberto a magnificência do vale perdido. 

Classificado como Monumento Nacional em 1997 e 

como Património da Humanidade pela UNESCO em 1998, 

o Vale do Coa é um dos principais espaços de arte rupestre 

do mundo, com 72 núcleos de gravuras já inventariados, 

espalhados ao longo de cerca de 30 quilómetros da mar-

gem do rio. As visitas fazem-se num veículo todo o terreno 

da Fundação Coa Parque, que chega ao fundo do vale por 

um caminho sinuoso, e devem ser marcadas com alguma 

antecedência. Aberto todo o ano, é durante o outono e a 

primavera que o vale revela todo o seu encanto e que nele 

melhor se pode apreciar o imenso legado deixado pelas 

diversas civilizações que habitaram um local deveras atra-

tivo durante a última glacia-

ção, dado que mantinha um 

clima estável e considera-

velmente mais quente que 

no alto das gélidas planícies 

envolventes. 

Os sítios de arte do Coa 

vieram marcar a alteração 

do paradigma que caracterizava a arte paleolítica até en-

tão conhecida. Muito associada à arte das cavernas e das 

grutas, o Coa veio mostrar uma arte paleolítica de cariz 

público, a céu aberto, e dispersa por muitos quilómetros ao 

longo do percurso do rio. Não se sabe ao certo as razões que 

levaram os povos ancestrais a cravar gravuras nas rochas 

durante cerca de 20 milénios, mas acredita-se que pode ter 

sido uma forma de deixar mensagens a quem por ali pas-

sava. Hoje, quem visita o Vale do Coa, sob a orientação de 

um guia da Fundação Parque Coa, tem a oportunidade de 

seguir as elegantes linhas de estilo naturalista cravadas a 

sílex, quartzo e quartzito nas rochas, como que autênticas 

telas ancestrais deixadas pelos génios artísticos de então. 

metaphorically, the train of development and of progress. 

The debate divided the nation and mobilised society, but 

the cultural value rose to the surface and the waters of 

the River Coa retained their natural course, allowing the 

magnificence of the lost valley to be revealed.

Classified as a National Monument in 1997 and as a World 

Heritage Site by UNESCO in 1998, the Coa Valley is one of 

the world’s primary rock-art sites, with 72 engraving sites 

already mapped, spread along about 30 kilometres of the 

river bank. Visits are made in an all-terrain vehicle belong-

ing to the Coa Park Foundation, which reaches the bottom 

of the valley down a winding track, and should be booked 

well in advance. Open all year through, it is during autumn 

and spring that the valley reveals its charm in full and dur-

ing which you can best appreciate the huge legacy left by 

various civilisations that inhabited a truly attractive setting 

during the last ice age, given 

that its climate remained sta-

ble and considerable warmer 

than high up on the sur-

rounding icy plateaus.

The rock art of the Coa sites 

came to mark the change 

to the paradigm characte- 

rising Palaeolithic art known until that point. Much 

associated with cave art, Coa revealed a Palaeolithic art 

of a public nature, open to the elements, and dispersed 

over many kilometres along the river’s course. The 

exact reasons that led ancestral peoples to gouge out 

engravings in the rocks during some 20 millennia remain 

unknown, but it is believed that it might have been a way 

of leaving messages for those who passed by this way. 

Today, anyone visiting the Coa Valley, led by a guide from 

the Coa Park Foundation, has the opportunity of following 

the elegant, naturalist style lines engraved using flint, 

quartz and quartzite in the rocks, like authentic ancestral 

canvasses left by the artistic geniuses of the time.

É durante o outono e a primavera 
que o vale revela todo o seu encanto. 

\\  It is during autumn and spring 
that the valley reveals its charm.
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«Cada espetáculo de magia prepara-se 
durante toda uma vida» \\ «Every magic 

show takes a lifetime to prepare» 

ART  CULTURE

LUÍS DE MATOS

TEXTO TEXT ANDREIA FILIPA FERREIRA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY 1,2 – DIREITOS RESERVADOS; 3- A.VILLARRUBIA

He was asked what he wanted to be when he grew up. Dar-

ingly, he answered «magician», but his parents’ concerns 

that he should get a university education took him to the 

Agrarian School of Coimbra. Committed to his studies and, 

at the same time, dedicated to magic, he started to become 

a familiar face on television, through the programme Isto é 

Magia! [This is Magic!], broadcast by RTP. Today, at 45, Luís 

de Matos is Portugal’s best known illusionist. With a slew 

of distinctions in his top hat, including being made a Com-

mander of the Order of Prince Henry, and even a Guinness 

World Record, for vanishing 52,001 blue handkerchiefs 

at the opening show for the Dragão football stadium, in 

Oporto, this illusionist continues to make the public dream, 

testing their senses. Because, at the end of the day, be-

tween tricks and illusions, there is magic. And no one can 

deny this.

Perguntaram-lhe o que queria ser quando fosse grande. 

Ousado, respondeu «mágico», mas as preocupações dos 

pais para que seguisse um curso superior levaram-no à 

Escola Superior Agrária de Coimbra. Empenhado nos es-

tudos e, paralelamente, dedicado à magia, começou a ser 

um rosto conhecido no mundo da televisão, através do pro-

grama Isto é Magia!, emitido pela RTP. Hoje, com 45 anos, 

Luís de Matos é o mais consagrado ilusionista português. 

Com várias distinções na cartola, incluindo a insígnia de 

Comendador da Ordem do Infante D. Henrique e até um re-

corde no Livro do Guinness, após fazer desaparecer 52.001 

lenços azuis no espetáculo de inauguração do Estádio do 

Dragão, no Porto, este ilusionista continua a fazer o público 

sonhar, testando os seus sentidos. Porque, afinal de contas, 

entre truques e ilusões, a magia acontece. E isso ninguém 

pode negar. 



Como começou este interesse pelo ilusionismo?

Aos nove anos integrei o Grupo Amanhecer, um peque-

no grupo de teatro e variedades na vila Chão de Couce, no 

concelho de Ansião, em Leiria. Todos fazíamos um pouco 

de tudo. Um elemento, chamado Serafim Afonso, fazia ilu-

sionismo e esse era certamente o momento que mais me 

fascinava. Com ele aprendi as primeiras ilusões, e a paixão 

pela magia instalou-se como um passatempo que absor-

via toda a minha atenção.  

Ainda se lembra da primeira ilusão que realizou?

A primeira vez que apresentei uma ilusão, fora do núcleo 

familiar ou do círculo de amigos, foi aos 11 anos, numa festa 

de Natal. A participação foi curtinha e resumiu-se a uma 

única ilusão: um dado que inexplicavelmente viajava entre 

uma caixa e um chapéu. Pouco tempo depois tive a primei-

ra presença televisiva, no programa A Hora dos Talentos, da 

RTP. Aí o repertório já era mais alargado: uma bengala que 

voava, leite que desaparecia, as pintas de um lenço que 

apareciam e desapareciam, lenços que se atavam sozi-

nhos, a suposta explicação de um clássico da magia… Ain-

da bem que vivíamos numa era pré-Youtube (risos). 

Falámos até aqui de ilusão e não magia. O que o Luís faz 

é ilusão ou magia?

Na verdade, os termos são considerados sinónimos no 

universo do entretenimento. Contudo, gosto de os enqua-

drar numa linha de pensamento que claramente os sepa-

ra no significado. Na minha opinião, usamos truques para 

How did this interest in conjuring come about?

At the age of nine I joined the Grupo Amanhecer, a small 

theatre and variety group in the town of Chão de Couce, in 

the municipality of Ansião, in Leiria. Everyone did a little 

of everything. One member, called Serafim Afonso, per-

formed conjuring tricks and this was certainly the mo-

ment that fascinated me the most. I learnt my first tricks 

from him and the passion for magic took hold as a hobby 

that took up all my attention. 

Do you remember the first trick you ever performed?

The first time I performed a trick, outside my family, or 

my circle of friends, I was 11, at a Christmas party. The show 

was very short and boiled down to a single trick: a die that 

inexplicably travelled between a box and a hat. Soon after 

that, I made my first television appearance, on RTP’s show 

A Hora dos Talentos [Talent Hour]. By then my repertoire 

had grown: a walking stick that could fly, disappearing 

milk, spots appearing and disappearing on a handkerchief, 

handkerchiefs that tied themselves, the supposed expla-

nation of a classic of magic… Luckily we lived in times be-

fore YouTube (he laughs).

Until now we’ve been talking about illusions and con-

juring and not magic. Do you perform illusions or magic?

In actual fact, the terms are considered synonymous 

in the entertainment world. However, I like to establish a 

framework for them in a line of thought that clearly sep-

arates them in meaning. In my opinion, we use tricks to  

criar ilusões que só o público pode converter em magia. O 

surgimento do momento mágico acontece quando o públi-

co permite que estimulemos a sua capacidade de sonhar, 

que desafiemos a sua imaginação e, com cumplicidade e 

assombro, partilhemos um mistério.

Alguém o inspirou a seguir a área do ilusionismo?

Cresci a admirar o mágico britânico Paul Daniels. Fasci-

na-me o facto de ser um artista completo, provavelmente o 

mágico mais integral que a História alguma vez conheceu. 

No universo do ilusionismo, existe imensa variedade de 

truques e modos de os fazer. O Luís já é um expert em to-

das as áreas?

Não sou expert em nenhuma, sou um clínico geral. As 

técnicas ou o espaço em que se cria uma ilusão são apenas 

circunstâncias de algo maior e mais abrangente. A magia 

reside em quem executa, em quem assiste e nela participa 

e não nas ilusões propriamente ditas ou na sua catalogação. 

O primeiro truque original inventado por si foi o Através 

do Espelho. Em que consistia?

O Através do Espelho é para 

mim muito especial porque 

surgiu num momento em que, 

na primeira série que fiz para 

a RTP, no início dos anos 1990, 

precisávamos de um final mais 

espetacular para um dos pro-

gramas. A inspiração nasceu 

do imaginário de Lewis Carroll, 

em que Alice, no seu País das 

Maravilhas, atravessa um espelho. Longe estaria eu de 

imaginar que mais tarde viria a ser apresentado por Paul 

Daniels, na BBC, e por variadíssimos outros mágicos por 

todo o mundo ou até vir a ser integrado numa produção  

da Disney. 

Que tipo de preocupações tem quando se apresenta  

ao público?

Um espetáculo de magia deve ser uma súmula de emo-

ções partilhadas, num permanente desafio e estímulo à 

imaginação através dos sentidos. Para tal, é fundamental 

que a comunicação entre artista e espetadores seja sóli-

da e nos dois sentidos. Um espetáculo de magia não é um 

conjunto de puzzles avulso nem um filme repleto de efei-

tos especiais que damos de barato. Partilhar mistérios é 

criar as condições para que todos os protagonistas contem 

e se sintam parte da experiência. Essa é a minha principal 

e constante preocupação. 

create illusions that only the audience can convert into 

magic. The appearance of the magical moment happens 

when the audience allows us to stimulate their ability to 

dream, to challenge their imagination and, with complicity 

and wonder, we share a mystery.

Did someone inspire you to enter the world of magic?

I grew up admiring British magician Paul Daniels. I’m fas-

cinated by the fact that he is a complete artist, probably the 

most complete magician that history has ever known.

In the world of magic, there is a huge variety of tricks and 

ways of doing them. Are you an expert in all areas?

I’m not an expert in any; I’m a general practitioner. The 

techniques or the space in which an illusion is created are 

only the circumstances of something greater and more 

far-reaching. The magic lies in the person performing it, in 

the person watching and taking part in it, and not in the 

illusions themselves or how they are catalogued.  

 

The first original trick you invented was Through the 

Looking Glass. What did it involve?

Through the Looking Glass 

is something very special for 

me because it came about 

at a moment at which, in the 

first series I did for RTP, in the 

early 1990s, we needed a more 

spectacular finale for one of 

the programmes. My inspira-

tion came from the imaginary 

world of Lewis Carroll, in which 

Alice, in her Wonderland, passes through a looking glass. 

I would never have thought that one day it would be per-

formed by Paul Daniels, for the BBC, or by countless other 

magicians around the globe, or that it would become part 

of a Disney production.  

What concerns do you have when you perform to  

the public?

A magic show should be a summary of shared emo-

tions, in a permanent challenge and stimulus for imagina-

tion through the senses. To this end, it is fundamental that 

communication between artist and spectators remains 

solid and in both directions. A magic show isn’t a loose set 

of puzzles, or a film packed with special effects that we of-

fer for cheap. Sharing mysteries is creating the conditions 

so that everyone involved counts and feels part of the ex-

perience. This is my main and constant concern.

«O momento mágico acontece 
quando o público permite que 

estimulemos a sua capacidade 
de sonhar» \\ «The magical 
moment happens when the 

audience allows us to stimulate 
their ability to dream»
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E antes dos espetáculos, como se prepara?

Cada espetáculo de magia prepara-se durante toda uma 

vida. Tudo o que no palco se faz é o resultado do quanto 

criamos e vivemos. Mas, se falarmos dos momentos que 

antecedem a realização propriamente dita, a resposta é 

simples e insólita, apesar de verdadeira: gosto de dormir, 

nem que sejam dez minutos.

Já lhe aconteceu um truque correr mal, em público?

Os truques nunca correm como esperado. Os mágicos 

não fazem playback. Cada ilusão resulta de uma interação 

direta e irrepetível entre todos os participantes, estejam 

eles no palco ou na plateia. Um grande mágico já falecido, 

chamado René Lavand, dizia: «El público puede perdonar 

un error, pero jamás el aburrimiento». O público devolve-

-nos em dobro a energia e empenho que em cada momen-

to colocamos. Se sempre tivermos isso presente sabere-

mos que as contas finais são sempre positivas.

Há 20 anos, de forma arrojada e perante o olhar atento de 

milhões de pessoas, previu o resultado da extração do To-

toloto. Isso foi uma forma de 

provar às pessoas que podem 

ser facilmente enganadas?

Claro que sim, referi isso 

imediatamente após a con-

firmação, altamente escru-

tinada, de que a minha pre-

visão estava correta. Chamei 

a atenção para o facto de ser 

tão fácil que os nossos sentidos nos preguem rasteiras e 

nos façam acreditar naquilo que não existe. Apelei ao ce-

ticismo, a única forma de nos mantermos alerta e não per-

mitirmos que abusem do nosso crer ou fragilidades. Fico 

sempre muito triste quando percebo que, de forma geral, 

somos demasiado ‘leves do crer’. É por isso que astrólogos 

e videntes abusam de nós. Eles dizem-nos o que queremos 

ouvir e tiram-nos de cima a responsabilidade de tomar de-

cisões. Como é possível que nos queiramos alhear do que 

mais belo tem a vida: não sabermos o dia de amanhã e po-

dermos escolher o nosso próprio destino?!

Não está na altura de revelar como fez esse truque?

(risos) Talvez daqui a mais vinte anos!

Ser ilusionista é enganar os sentidos do público,  

à descarada?

Na arte não há descaramento, há partilha de mundos 

imaginários onde tudo é possível, especialmente o que 

assumimos como impossível. Mas todos sabemos que se 

trata de um exercício de imaginação.

How do you prepare before the shows?

Every magic show takes a lifetime to prepare. Everything 

done on the stage is the result of everything we have cre-

ated and experienced before this moment. But, if you’re 

talking about the moments leading up to the actual event, 

the answer is simple and unusual, despite being true: I like 

to sleep, even if it’s for ten minutes.

Have you ever had a trick go wrong, in public?

Tricks never go as expected. Magicians don’t operate on 

‘playback’. Every illusion results from a direct and unre-

peatable interaction between every participant, whether 

they are on the stage or in the audience. A great magician, 

now dead, called René Lavand, once said: «The audience 

can forgive a mistake, but never being bored». The audi-

ence gives us back double the energy and commitment 

that we put in at any moment. If we bear this in mind al-

ways, we know that we take more than we give.

20 years ago, boldly and in front of millions of people, 

you predicted the result of the Totoloto lottery draw. Was 

this a way of proving how 

people can easily be fooled?

Of course, and I said so im-

mediately after the highly 

scrutinised confirmation 

that my prediction was cor-

rect. I drew attention to the 

fact that it is so easy for 

our senses to trip us up and 

make us believe in something that doesn’t exist. I called to 

scepticism, the only means by which we can remain alert 

and not allow them to abuse our belief or weaknesses. I 

always get very sad when I see that, in general, we are too 

easily hoodwinked. This is why astrologers and fortune-

tellers exploit us. They tell us what we want to hear and 

take away from us the responsibility of making decisions. 

How is it possible that we want to distance ourselves from 

the most beautiful thing in life: not knowing what will hap-

pen tomorrow and being able to choose our own destiny?!

Isn’t it time to tell us how you pulled off that trick?

(he laughs) Maybe twenty years from now!

Is being a magician brazenly misleading the audience’s 

senses?

In art there is no effrontery; there is sharing of imaginary 

worlds where everything is possible, especially what we 

take to be impossible. But we all know that this is an exer-

cise of the imagination.

«Na arte não há descaramento, há 
partilha de mundos imaginários 
onde tudo é possível» \\ «In art 

there is no effrontery; there is 
sharing of imaginary worlds where 

everything is possible» 

Há truques fáceis e difíceis?

Na minha opinião, não. As dificuldades de cada processo 

criativo, por muito grandes que sejam, são sempre passa-

geiras. O número mais difícil é sempre o próximo em que 

estou a trabalhar, o próximo que desejo criar. O grau de 

exigência de cada artista, ou o momento criativo que atra-

vessa, são sempre decisivos e espelham a intrínseca con-

temporaneidade de cada criação. Apesar de tudo, e contra-

riamente a um livro ou uma tela, uma ilusão nunca para de 

evoluir. 

O Luís e a sua equipa realizaram em setembro os Encon-

tros Mágicos, em Coimbra. Que encontro é este?

O Festival Internacional de Magia de Coimbra é o mais 

antigo festival de magia que se realiza em Portugal. Nasceu 

em 1992 e é realizado por mim e pela minha equipa des-

de 1998, num âmbito mais alargado e sob a designação de  

Encontros Mágicos. Anualmente, alguns dos melhores 

mágicos do mundo reúnem-se em Coimbra para prota-

gonizar mistérios irrepetíveis. O segredo do êxito desta 

iniciativa prende-se com o alargamento a toda a popula-

ção. Como linguagem universal, a magia chega a todos os 

estratos sociais, culturais, etários e económicos. Todos so-

mos iguais quando se nos pede apenas que sonhemos. A 

forma como o mágico estimula a imaginação e nos obriga 

que esqueçamos por instantes a nossa posição na socie-

dade faz com que, numa plateia, ninguém se sinta excluído. 

Are there easy tricks and hard ones?

In my opinion, no. The difficulties in every creative pro-

cess, however great they may be, are always fleeting. The 

hardest number is always the next one I am working on, 

the next one I want to create. The standards each artist 

sets himself, or the creative moment he is going through, 

are always decisive and reflect the intrinsic contempora-

neousness of every creation. In spite of everything, and 

contrary to a book or a canvas, an illusion never stops 

evolving.

You and your team organised the Encontros Mágicos 

[Magical Encounters] in September, in Coimbra. What en-

counter is this?

The International Magic Festival of Coimbra is the old-

est magic festival held in Portugal. It came about in 1992 

and has been organised by my team and I since 1998, un-

der a broader scope and the name of Magical Encounters. 

Every year, some of the world’s finest magicians come to-

gether in Coimbra to figure in unrepeatable mysteries. The 

secret of this initiative’s success lies in its being so inclu-

sive. As a universal language, magic reaches every social, 

cultural, age and economic strata. We are all equal when 

we are asked simply to dream. The way in which the magi-

cian stimulates the imagination and forces us to forget for 

moments our place in society, means that, in an audience, 

nobody feels excluded.

«O número mais difícil é sempre 
o próximo em que estou a 

trabalhar» \\ «The hardest 
number is always the next one I 

am working on» 
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Um camaleão com lusitana voz
A chameleon with a Portuguese voice



Fomos bailar no batel de Dulce Pontes, além do mar 

cruel que a acompanhava nesta canção. «E nem lhe digo 

aonde eu fui cantar», entoava Dulce. Mas disse. Disse por 

onde tem andado e por onde quer andar. E esta Canção do 

Mar, de Frederico de Brito e Ferrer Trindade, acompanhará 

todas essas andanças, de palco em palco, de Portugal para 

o mundo. Com uma voz versátil e dramática, a cantora por-

tuguesa que se popularizou após a participação no Festi-

val Eurovisão da Canção, em 1991, com o tema Lusitana 

Paixão, define-se artisticamente como um camaleão e 

prepara-se, após quatro anos de trabalho, para lançar um 

novo disco. Peregrinação será, não o início de uma nova 

era, mas a continuação do caminho há muito traçado por 

Dulce. Um caminho que começou em criança, com o des-

pertar para a música clássica. «A primeira paixão foi a 

música clássica associada ao piano e ao movimento, em-

bora o Fado estivesse sempre presente através do meu tio 

Carlos Pontes e o Folclore, que bebia pelos dedos ágeis da 

concertina do meu avô António», relembra Dulce. 

Refugiando-se no «reino maravilhoso» de Samil, 

em Bragança, porque se identifica com «a forma de ser 

do transmontano», Dulce Pontes vai cativando públi-

cos além-fronteiras, entre concertos em Espanha, Itália,  

Roménia, Cuba, Argentina ou Chile, mas nunca esquecen-

do a terra à qual pertence, apesar da ideia de afastamento 

que Dulce condena. «Não existiu afastamento consciente. 

As coisas foram acontecendo e eu correspondi da melhor 

forma que podia e sabia. Criou-se essa imagem de distân-

cia que me magoa porque amo Portugal. Continuo a can-

tar na nossa terra, talvez sem a grande divulgação à qual o 

Following the lyrics on one of her most popular songs, 

we went dancing on the barge of Dulce Pontes, beyond the 

cruel sea that accompanied her in this song. «And I won’t 

even tell you where I went to sing», crooned Dulce. But 

she did tell. She told where she had been and where she 

wanted to go. And this Canção do Mar [Song of the Sea], by 

Frederico de Brito and Ferrer Trindade, will accompany all 

of these comings and goings, from stage to stage, from Por-

tugal to the world. With a versatile and dramatic voice, the 

Portuguese singer, who found popularity when she took 

part in the Eurovision Song Contest, in 1991, with the song 

Lusitana Paixão, defines herself, artistically, as a chame-

leon, and is now preparing, after four years working on it, 

to release a new album. Peregrinação will be, not the start 

of a new era, but the continuation of a path long trodden by 

Dulce. A path that began when she was a child, when she 

was introduced to classical music. «The first passion was 

classical music associated with piano and with movement, 

although Fado was always present through my uncle  

Carlos Pontes and Folk Music, which I soaked up through 

the agile fingers of my grandfather António on the concer-

tina», Dulce recalls.

Taking refuge in the «wonderful kingdom» of Samil, in 

Bragança, because she identifies with «the way of being 

of the people of Trás-os-Montes», Dulces Pontes has been 

captivating audiences outside Portugal, between concerts 

in Spain, Italy, Romania, Cuba, Argentina or Chile, while 

never forgetting the land to which she belongs, despite 

the idea of remoteness that Dulce deplores. «There wasn’t 

any conscious detachment. Things were happening and I 

Entre concertos em Portugal 
e em várias capitais mundiais, 
Dulce Pontes prepara o novo 

álbum Peregrinação.  \\ Between 
concerts in Portugal and in various 

world capitals, Dulce Pontes 
is preparing her new album 

Peregrinação.  

público português se habituou na última década», explica. 

Guardando com carinho as recordações da década de 1990, 

que a consagrou como sucessora e herdeira de Amália Ro-

drigues, Dulce vai equilibrando a sua agenda entre aquilo 

que mais gosta de fazer – que é cantar ao vivo – com o 

tempo que faz questão de dispor para a família, deixando 

que a «azáfama da roda-viva das viagens» e de tantos lu-

gares por onde passa seja o único distúrbio da sua paz. 

Com já 27 anos de carreira e uma capacidade de trans-

mitir emoções que faz com que o público português se 

orgulhe do talento desta voz lusitana, Dulce Pontes con-

tinua a compor as suas melodias, num processo criativo 

que descreve como impulsivo e espontâneo. Recusando o 

rótulo de vedeta, apesar do «céu de Bragança estar mais 

perto das estrelas», a cantora vai somando palcos inter-

nacionais, sendo uma verdadeira musa para o maestro e 

compositor italiano Ennio Morricone. Mas, depois dos es-

petáculos, Dulce volta à tranquilidade de Trás-os-Montes. 

«Estar em palco e ser um instrumento é um enorme privi-

légio. Depois a vida prossegue naturalmente», refere. 

Feliz com o novo álbum que está prestes a irromper, 

esta cantora soprano dramática com casa portuguesa, 

com certeza, continua com aquele brilho especial que nos 

transporta para 1991. E nesse recuar do tempo, recorda-

mos, como quem nunca esquece a letra: «Fado/Chorar a  

tristeza bem (…)».

responded the best way I could and knew how to. This im-

age of remoteness was created, which hurts me because I 

love Portugal. I still sing in our land, perhaps without such 

widespread acknowledgement as the Portuguese public 

was accustomed to during the last decade», she explains. 

With fond memories of the 1990s, which saw her lauded 

has the successor and heir to Amália Rodrigues, Dulce bal-

ances her diary between what she likes to do most – which 

is to sing live – and time she insists on making available to 

her family, allowing the «busy stress of travelling» and of 

the many places she passes through to be the only thing to 

disturb her peace.

With 27 years of career under her belt and an ability to 

pass on emotions that make the talent of this Portuguese 

voice a source of pride for the Portuguese public, Dulce 

Pontes continues to compose her melodies, in a creative 

process she describes as impulsive and spontaneous. Re-

fusing to be labelled a star, despite the «sky in Bragança 

being closer to the stars», the singer keeps adding inter-

national stages to her portfolio, and is a veritable muse for 

Italian maestro and composer Ennio Morricone. But, after 

the shows, Dulce returns to the tranquillity of the Trás-

os-Montes. «Being on stage and being an instrument is a 

huge privilege. Then life goes on as usual», she explains.

Happy with the new album, which is about to drop, this 

dramatic soprano of clear Portuguese credentials, still 

boasts that special sparkle that takes us back to 1991. And 

as we head back in time, we recall the lyrics of that Eurovi-

sion song we could never forget: «Fado/Chorar a tristeza 

bem (…)» [«Fado/Crying with such sadness (…)»].
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POMAR DO POMBAL
O perpetuador da tradição 
The preserver of tradition

TEXTO TEXT EDUARDA SILVA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DANIEL CAMACHO

ART  CULTURE



A recuperação das casas na baixa 
das cidades ajudam locais e turistas 
a redescobrir a História de Portugal. 
\\ Restoring houses in the historic 

centres of cities helps local residents 
and tourists to rediscover the 

History of Portugal.

O azulejo, que significa ‘pedra 
pintada’, teve em tempos uma 
função educativa. \\ The word 
azulejo, which means ‘painted 
stone’, at one point served an 

educational purpose.

Joaquim Pombal conheceu cedo o rumo que a vida tinha 

para lhe dar. O coração, arrebatado logo nos primeiros anos 

de aluno da Escola Artística Soares dos Reis, continua fiel à 

sua grande paixão: os azulejos. É neles que grava, há anos, 

a História e o nome de Portugal. No Pomar do Pombal, es-

paço onde habita com a mulher, a sua ajudante, vive uma 

vida idílica, onde o trabalho é mais um prazer do que uma 

obrigação. O país agradece. E o mundo também.

Adorou pintar azulejos 

desde o primeiro momento. 

O fascínio vem da dimensão: 

«A cerâmica mural tem essa 

característica, não é como 

uma peça de decoração, em 

que se começa a pintar de 

um lado e se acaba do ou-

tro». Não. Quando pinta um 

mural Joaquim sabe que terá 

sempre espaço para alargar 

a narrativa. Desde que haja 

espaço para acrescentar mais azulejos.

O seu atelier, em Leça do Balio, Matosinhos, é reconhe-

cido além-fronteiras. Suécia, Miami, Macau e Dubai são só 

alguns dos mundos que beijam as mãos de Joaquim, como 

sendo as de um verdadeiro mestre.

E por terras lusas o azulejo também tem ganho brilho. 

A recuperação das casas na baixa das cidades ajudam lo-

Joaquim Pombal knew what direction his life was going 

to take from an early age. His heart, enraptured from the 

outset in his first years as a student at Soares dos Reis Art 

School, remains true to his one great passion: tiles. It is on 

these that, for years now, he has recorded the History and 

the name of Portugal. In the Pomar do Pombal, the space 

he occupies with his wife, his assistant, he lives an idyl-

lic life, where work is more a pleasure than an obligation. 

The country thanks him. The 

world does too.

He loved painting tiles 

from the very first moment. 

His fascination stems from 

the dimension: «Tiled murals 

has this characteristic; it’s 

not like a piece of decoration, 

in which you start painting 

on one side and finish on the 

other». No. When he paints a 

mural, Joaquim knows that 

he will always have room to broaden the narrative. Provid-

ed that there is space to add more tiles.

His studio, in Leça do Balio, Matosinhos, is known abroad. 

Switzerland, Miami, Macau and Dubai are some of the 

places that revere this man, seeing him as a true master. 

And his tiling has also been applauded on Portuguese 

soil. Restoring houses in the historic centres of cities helps 

cais e turistas a redescobrir um bocadinho da História de 

Portugal. E a exaltar os seus valores, principalmente os 

que são impressos na cerâmica em tons de azul e branco, 

as cores que cunham o azulejo tipicamente português, tão 

apreciado por estes dias.

Há na verdade várias razões para os azulejos típicos se-

rem da cor que são. Primeiro, explica o ceramista, «fomos 

influenciados pela porcelana chinesa no período Ming, que 

era azul. Depois pelos azulejos holandeses de Delft, que por 

sua vez também têm origem 

nas descobertas no oriente».

Mas a técnica de pintar 

azulejos nessa cor tem a ver 

com o facto de se conse-

guir uma melhor cozedura 

no forno. «Ao contrário das 

outras cores, o azul não des-

bota, nem adquire uma outra 

tonalidade. Fica sempre bem 

e tem a vantagem de sobressair nas paredes brancas», 

afirma Joaquim.

A tradição de fachadas em azulejo, algo unicamente por-

tuguês, remonta ao tempo dos que regressaram do Brasil. O 

que à época era vulgar passou a ser sinónimo de beleza e 

grandiosidade, levando mesmo à criação de várias fábricas 

de cerâmica no país, para dar saída à quantidade de enco-

mendas. O mesmo aconteceu com os frontais de altar: «O 

local residents and tourists to rediscover a little of the His-

tory of Portugal. And to extol its values, mainly those ap-

pearing in the ceramic in shades of white and blue, the 

colours Portuguese azulejo tiles are famous for and so ap-

preciated nowadays.

In fact there are several reasons why typical azulejo tiles 

are the colour they are. Firstly, the ceramicist explains, 

«We were influenced by the Chinese porcelain from the 

Ming period, which was blue. Then by the Dutch tiles from 

Delft, which for their part 

also owe their origin to dis-

coveries in the Far East».

But the technique of paint-

ing tiles in this colour has to 

do with the fact of achiev-

ing a better bake in the oven. 

«Unlike other colours, blue 

doesn’t fade, nor does take 

on other colours. It always 

turns out well and has the advantage of standing out on 

white walls», Joaquim explains.

The tradition of façades lined with tiles, something 

uniquely Portuguese, dates back to the time when they 

came back from Brazil. What, at the time, was common-

place, became synonymous with beauty and grandeur, 

leading even to the creation of several ceramic factories in 

the country, to ensure an outlet for the numbers of orders.  
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que hoje são obras lindíssimas, na altura, não passavam 

de réplicas dos caríssimos tapetes persas. Mas como não 

havia dinheiro para os comprar, pintavam-nos em cerâmi-

ca», conta Joaquim.

O azulejo, que vem da palavra árabe al-zuleij, que signifi-

ca ‘pedra pintada’, teve em tempos uma função educativa. 

Para os iletrados, as imagens contavam histórias de fácil 

interpretação. Mas também serviu como forma de crítica 

social, como é o caso do Palácio dos Marqueses de Frontei-

ra, em Lisboa, que satirizou a sociedade da altura.

O azulejo português é hoje candidato a Património Cul-

tural da UNESCO.

The same happened with altar fronts: «What, today, are stun-

ning works, at the time were no more than replicas of very 

expensive Persian rugs. But, as there was no money to buy 

them, they painted them on ceramics», Joaquim explains.

The word azulejo, which comes from the Arab work 

al-zuleij, and means ‘painted stone’, at one point served 

an educational purpose. For the illiterate, the images told 

stories in an easy-to-understand manner. But they also 

served as a form of social critique, as in the case of the Pal-

ace of the Marquises of Fronteira, in Lisbon, which satirised 

society of the time.

Portuguese azulejo tiling is now a candidate for UNESCO 

World Heritage status.



Arte em estuque  \\ Stucco art

ART  CULTURE

IVA VIANA

TEXTO TEXT JOÃO AFONSO RIBEIRO \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY  DANIEL CAMACHO

Iva é Viana de nome e nascimento e é precisamente em 

Viana do Castelo, sua cidade natal, que trabalha o estu-

que para fins decorativos com a noção de que, hoje, já são 

poucos aqueles que dão seguimento a esta arte tradicio-

nal, que antigamente preenchia tetos e molduras. Esta jo-

vem escultora, remadora nos tempos livres, viveu no Porto, 

enquanto estudante de Belas Artes, numa casa com um 

teto estucado, até que um dia o mesmo cedeu à humida-

de e se perdeu para sempre. Nessa época, ainda não tinha 

despertado para a beleza da decoração em estuque mas, 

agora, fica incomodada sempre que alguma criação antiga 

se perde sem que, pelo menos, um registo fotográfico fique 

para contar a história. Iva trabalha sozinha - é responsável 

da comunicação à criação - e tem na criação uma enorme 

paixão que a arrebata e que não a faz pensar na reforma.

Iva is Viana, both in name and origin, and it is precisely in 

Viana do Castelo, her birthplace, that she uses stucco for 

decorative purposes in the knowledge that there are few 

people keeping this tradition art alive nowadays, which 

once adorned ceilings and frames. This young sculptor, 

oarswoman in her spare time, lived in Oporto while stud-

ying Fine Arts, in a house with a ceiling featuring stucco 

work, until one day damp took its toll and it was lost for-

ever. At this time she still hadn’t fallen for the beauty of 

stucco decoration, but now it upsets her to see any old 

creation lost, without at least some form of photographic 

record remaining to tell its story. Iva works alone – she is 

in charge of everything from communication to creation – 

and her greatest passion lies in creation, which enraptures 

her and stops her thinking about ever retiring.



Marcámos encontro com Iva Viana no seu atelier onde, 

há pouco mais de dois anos, se instalou e se lançou num 

projeto próprio, após seis anos de dedicação a uma empre-

sa especializada em gessos decorativos. Mas se foi nessa 

empresa, onde até fez trabalhos que hoje decoram hotéis 

como o Four Seasons, em Londres, ou o Shangri-La, em 

Paris, que teve, pela primeira vez, contacto com os mate-

riais que agora usa para dar vida à sua criatividade, aca-

baria por perceber que, demasiadas vezes, se via obrigada 

a dar o nome de outras pes-

soas a criações da sua auto-

ria. «Acabava muitas vezes a 

chorar», confessa. Foi graças 

ao know-how adquirido que 

avançou com um projeto pró-

prio que, embora ambicioso, 

acarretava riscos.

O atelier deu-lhe asas e já 

lhe trouxe bastantes clientes, 

sobretudo estrangeiros. Iva tem em mãos, de momento, 

vários trabalhos, como uma grande moldura que decora-

rá um castelo em França. «Estou a começar a colher os 

frutos», revela-nos esta jovem artista vianense. Pretende 

trazer linhas contemporâneas e femininas ao classicismo 

típico dos trabalhos em estuque que, mais do que tetos, 

pode ser aplicado em manequins, montras ou expositores. 

Uma arte que, espera, não lhe traga reforma: «imagino-me 

a fazer isto aos 90 anos, é como um estilo de vida», explica 

entre risos. 

We arrange to meet up with Iva Viana in her studio where, 

a little over two years ago, she set herself up and began her 

own project, following six years of dedication to a company 

specialised in decorative plaster. But, even though it was in 

that company, where she even produced works that today 

decorate hotels such as the Four Seasons, in London, or the 

Shangri-La, in Paris, that she first came into contact with 

the materials that she now uses to bring life to her creativ-

ity, she ended up noticing that all too often she was forced 

to see her creations attributed 

to other people. «I would often 

end up in tears», she admits. 

It was thanks to the know-

how she had acquired that 

she went on to set up her own 

project, which, although ambi-

tious, involved risks.

The studio gave free rein to 

her creativity and has already 

brought in many customers, primarily foreign ones. Iva 

currently has various projects on the go, such as a large 

frame destined to decorate a castle in France. «I’m starting 

to reap the benefits», the young Viana do Castelo artist re-

veals. Her aim is to bring contemporary and feminine lines 

to the typical classicism of plaster work, which, more than 

ceilings, can be used on shop dummies, shop windows and 

display cabinets. An art, which, she hopes, she will never 

retire from: «I can imagine myself doing this at 90; it’s like a 

lifestyle», she explains, laughing.

Iva Viana trabalha o estuque para 
fins decorativos, uma arte a que 
hoje poucos se dedicam. \\ Iva 

Viana uses stucco for decorative 
purposes, an art to which few are 

dedicated nowadays. 
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EZRA CHOWAIKI 
«Dá-me prazer ir à descoberta de obras de 
arte» \\ «I take pleasure in setting out to 

discover works of art»

TEXTO TEXT SÓNIA GOMES COSTA (COM A COLABORAÇÃO DE TIAGO FEIJÓO)\\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY NUNO ANDRÉ SANTOS

Ezra Chowaiki é um negociante de arte do mais alto nível 

no mercado internacional. Durante anos, comprou e ven-

deu alguns dos restantes maiores tesouros do mundo a 

colecionadores privados. Na sua galeria, em Nova Iorque, 

podem encontrar-se, com a maior facilidade, obras as-

sinadas por Picasso, Monet, Dalí, Warhol, Lichtenstein ou 

muitos outros mestres. No entanto, Ezra é uma pessoa 

simples, completamente comprometida com a realização 

de negócios ‘terra a terra’. É por isso que sempre se consi-

derou o seu próprio patrão: nunca gostou dos pressupostos 

snobs do universo artístico, acreditando que a arte deve 

ser apreciada por todos. Com a sorte de ter uma família 

poderosa neste negócio – os tios e primos são os Nahmads, 

reconhecidos por serem os donos do maior inventário de 

arte do mundo -, Ezra vai trabalhando com as coleções 

familiares ocasionalmente, mas sempre mantendo a sua 

individualidade e independência gerindo a sua própria ga-

leria, a Chowaiki & Co.

Ezra Chowaiki is an art dealer at the highest level of the 

international blue chip art market.  For years, he has bou-

ght and sold some of the world’s remaining treasures to 

his private collectors.  In his private gallery in New York you 

will typically see works by Picasso, Monet, Dalí, Warhol, 

Lichtenstein and other masters.  However, Ezra is com-

pletely committed to conducting business in a down-to-

-earth straightforward manner.  This is why he has always 

been his own boss: he never liked the snobbiness of the 

art world, and believes art should be enjoyed by everyone.  

Ezra is lucky enough to have some powerful family mem-

bers in the art business.  His uncles and cousins are the 

Nahmads, who are known to have the largest art inventory 

in the world.  Ezra works with their collection occasionally, 

but has always maintained his individuality and indepen-

dence by running his own gallery, Chowaiki & Co.



Qual é o seu pintor preferido?

Kandinsky.

Porquê?

Porque inventou a pintura abstrata. E, além disso, con-

seguiu fazê-lo de uma forma inventiva, meticulosa, impul-

siva, divertida e, ao mesmo tempo, elegante, minimalista 

e, simultaneamente, nada minimalista… A cor e a forma 

são as coisas mais importantes para Kandinsky. Conse-

guiu isolar estes dois elementos e fazer arte. Antes dele, 

os artistas concentravam-se no conteúdo, no que tratava 

o quadro, mas Kandinsky conseguiu isolar apenas a cor e 

a forma na pintura abstrata, o que, para mim, é significati-

vo. De alguma maneira, é assim que são os nossos sonhos, 

porque sonhamos de forma abstrata. Talvez por isso tenha 

sido natural a invenção de uma forma de arte que se pare-

ce com os sonhos, e que por isso é mais abstrata.

O que faz de um trabalho artístico uma obra de arte?

Há definitivamente diferença entre o que é artístico e o 

que é arte. Um trabalho artístico pode ser decorativo, de-

sign, um computador, um carro ou outra coisa qualquer. 

Mas o que o torna uma obra de arte é quando há uma mo-

tivação para elevar e o artista 

tem a clara intenção de fazer 

com que o seu trabalho seja 

uma obra de arte. 

A intenção é que faz a 

arte?

Sim, eu acho que sim. Há 

muita gente que não concorda comigo… Um artista pode 

ser espontâneo e fazer arte, mas mesmo assim o artista 

tem uma intenção por detrás do que está a fazer, há sem-

pre uma preparação a priori, por mais espontâneo que seja.

Como se faz negócio com a arte?

Costumo dizer, com humor, o seguinte: se quer fazer 

muito dinheiro no mundo da arte, compre uma obra de 

qualquer artista, desde que o trabalho seja bom e o pintor 

seja famoso. Guarde-o por dez anos e faça muito dinheiro. 

É tão simples quanto isto, porque a arte dos grandes artis-

tas será sempre valorizada, até porque eles já não estão a 

fazer a sua arte. A verdade é que, a cada dia que passa, há 

menos Picasso(s), Monet(s), Miró(s), entre outros artistas 

que desapareceram, cujas obras estão em museus, em lo-

cais de onde não vão sair para o mercado e estão cada vez 

mais a escassear. É por isso que é tão valorizada a obra de 

arte. Por exemplo, se quiser comprar uma grande obra de 

Van Gogh, como a Noite Estrelada, é impossível. Não está 

à venda, está em museu e terá de comprar outra do pin-

tor. Então, são as que restam ainda livres que procuramos 

Who is your favourite painter?

Kandinsky.

Why?

Because he invented abstract painting. And, in addition 

to this, he managed to do so in a way that was inventive, 

meticulous, impulsive, fun and, at the same time, elegant, 

minimalist and, simultaneously, not minimalist at all… 

Colour and form are the most important things for Kand-

insky. He managed to isolate these two elements to make 

art. Before him, artists focused on content, on what the 

painting was about, but Kandinsky managed to isolate 

just colour and form in abstract painting, which, for me, 

is significant. Somehow, that’s what our dreams are like, 

because we dream in abstract form. Maybe that’s why the 

invention of an art form that is similar to dreams was only 

natural, and therefore it is more abstract.

What turns an artistic piece into a work of art?

There is definitely a difference between what is artistic 

and what is art. An artistic piece can be decorative, design, 

a computer, a car or anything else. But what makes it a 

work of art is when there is a motivation to lift it and the 

artist has a clear intention to 

make his piece a work of art.

Intention is what makes 

art?

Yes, I think it does. There 

are many people that don’t 

agree with me… An artist 

can be spontaneous and make art, but even so, the artist 

has an intention behind what he is doing; there is always a 

priori preparation, however spontaneous it may be.

How do you do business with art?

In jest, I tend to say the following: if you want to make a 

lot of money in the world of art, buy a work from any artist, 

provided that the work is good and the painter is famous. 

Keep it for ten years and make a lot of money. It’s as simple 

as that, because the art of great artists will be always be 

valued, not least because they are no longer making their 

art. The truth is that, with every day that passes, there are 

fewer Picasso(s), Monet(s), Miró(s), among other artists, 

who are no longer with us, whose work is in museums, in 

places, from which, they are not going to be released onto 

the market, and are becoming scarcer and scarcer. That’s 

why works of art are so valuable. For example, if you want 

to buy a great work by Van Gogh, such as The Starry Night, 

it is impossible. It is not for sale; it is in a museum and you 

have to buy another one from the painter. So, we strive to 

obtain the paintings that are still out there, and it is there 

obter e é aí que fazemos negócio com as pessoas que têm 

muito dinheiro. Por esta razão é que comprar e manter 

uma obra de arte é a chave deste negócio. Ouvi dizer que 

nos últimos seis ou sete anos a quantidade de Dalí(s) em 

mãos privadas caiu 30%. 

Isso significa que há cada vez menos obras de arte para 

quem as quer comprar?

Sim, estão cada vez menos disponíveis e não são sufi-

cientes para a procura. E é isso mesmo que determina a lei 

da oferta e da procura. 

O que torna este negócio viável?

Tenho de comprar o melhor exemplar que conseguir 

encontrar de determinado artista. Quanto melhor for o 

trabalho, mais este será valorizado e procurado. Penso que 

mais vale comprar uma obra-prima de um artista menos 

conhecido, do que um trabalho mediano ou menos bom 

de um artista famoso. Acredito que resulta porque à me-

dida que o tempo vai passando e vão sendo cada vez mais 

escassas as obras de arte dos grandes e famosos pintores, 

os artistas de ‘segundo plano’ vão ganhando terreno e vão 

sendo valorizados. Por exemplo, já não é possível comprar 

uma obra de Seurat, apenas estão disponíveis pequenas 

obras do pintor, esboços sem assinatura. Mas é possível 

that we do business with people who have a great deal of 

money. For this reason, buying and keeping a work of art 

is the key to this business. I have heard it said that in the 

last six to seven years, the number of Dalí works in private 

hands has fallen 30%.

Does that mean that are increasingly fewer works of art 

for anyone who wants to buy them?

Yes, there are fewer and fewer available, and there aren’t 

enough to meet the demand. And it is exactly this that de-

termines the law of supply and demand.

What makes this business viable?

I have to buy the best example I can manage to find of a 

given artist. The better the work, the more it will be valued 

and in demand. I think that it makes more sense to buy a 

masterpiece of a lesser known artist, than a mediocre, or 

poorer, work, by a famous artist. I believe that this works, 

because, as time goes by, and works of art by great and fa-

mous painters become scarcer and scarcer, the artists of 

secondary importance gain ground and are given greater 

value. For example, is it no longer possible to buy a work 

by Seurat, the only thing available of his are small works, 

sketches without a signature. But is it is possible to buy a 

masterpiece by Signac, who is almost as good as Seurat, 

«Há definitivamente diferença entre 
o que é artístico e o que é arte» \\ 

«There is definitely a difference 
between what is artistic and what  

is art»
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comprar uma obra-prima de Signac, que é quase tão bom 

quanto Seurat, e terá mais valor do que um esboço deste 

último, apesar de ser mais conceituado. 

Também acredito que vale comprar o que se gosta. Por-

que quando se gosta não se fica refém do gosto alheio. Não 

aconselho a comprar uma obra de arte só pelo investimen-

to, a não ser que se saiba muito bem o que se está a fazer. 

Qual é o segredo da sua forma de fazer negócio? 

Partilhar o meu conhecimento com o cliente, porque 

prezo a transparência. Ao contrário do que acontecia há 

muitos anos, quando este negócio era quase secreto e vivia 

muito à custa da ignorância do cliente. Mas este modelo já 

não funciona. O que resulta é educar o cliente neste negó-

cio e mostrar claramente como eu faço este trabalho. As-

sim ele aprende a fazer este negócio, tem maior confiança 

no mercado e investe mais. É um trabalho de entreajuda e 

partilha que beneficia a todos.

Qual é a sua característica pessoal que nota que o favo-

rece no negócio?

Sou casual, tenho paixão pela arte, mais do que pela co-

mercialização, pelo negócio em si e as formalizações. Trato 

e vivo a arte como um hobby, ou seja, não sou formal, co-

leciono arte pela arte. Tudo o resto é fabricado e acessório. 

Interessa-me o artista que faz a arte pela arte. É isso que 

trago para o negócio, que para mim não tem de ser formal, 

and will have more value than a sketch from the former, 

despite Seurat being better respected. 

I also believe that it makes sense to buy what you like. 

Because, when you like something, you don’t become a 

hostage to other people’s tastes. I wouldn’t advise you buy 

a work of art for the investment alone, unless you really 

know what you’re doing.

What is the secret to your way of doing business?

Sharing my knowledge with the client, because I value 

transparency. Unlike what happened many years ago, 

when this business was highly secretive and survived at 

the expense of the client’s ignorance. But this model no 

longer works. What works, is educating the client in this 

business and clearly showing how I do my work. That way 

he learns to do this business, has greater confidence in the 

market and invests more. It is a matter of being mutually 

supportive and sharing, which is to everyone’s benefit.

What is it about you, personally, which helps in your 

business?

I am casual; I am passionate about art, more than about 

selling, about business in itself and formalisation. I deal 

and live art like a hobby, that is to say, I’m not formal, I col-

lect art for art’s sake. All the rest is contrived and supple-

mentary. What interests me is the artist, who makes art 

for art’s sake. This is what I take to the deal, which for me, 

doesn’t have to be formal; I don’t see things, or do things, 

não vejo nem vivo as coisas assim. Mas pode tornar-se 

obsessivo, ou seja, faço mesmo quando não é para estar a 

fazer. Dá-me prazer ir à caça, à descoberta de obras de arte, 

como num safari. É divertido. Toda a gente pode comprar 

em leilões. Ir à procura das peças escondidas é mais inte-

ressante para mim.

Já tentou pintar um quadro?

Não. Andei na escola de artes, mas estudei Literatura e 

Cinema… e perdeu-se a magia porque sei como se fazem 

os livros e os filmes, apesar de gostar de escrever e de ver 

cinema. Nunca aprendi a fazer música e nem a arte sob a 

forma de pintura, propositadamente. E por isso ainda são 

mágicas para mim, não quero saber da técnica porque per-

deria o interesse… essa magia.

Se não trabalhasse como negociante de arte o que faria 

para ganhar a vida?

Provavelmente estaria a escrever, porque gosto. Escritor 

será a minha próxima carreira.

Já escrevi alguns contos, mas não mostro a ninguém. 

Talvez um dia publique, não sei… Também compro várias 

primeiras edições de livros e sou um amante da músi-

ca, por isso podemos dizer que também coleciono livros  

e música. 

Qual é o seu escritor preferido?

Jorge Luís Borges. 

E o livro de eleição, do qual guarda a primeira edição?

O Castelo, de Kafka.

A música que ouve?

É Eletrónica. Gosto de música fabricada, que não é or-

gânica. Também gosto de Jazz, Pop e Rock. Mas não ouço 

música Country americana e nem o Rock Clássico. 

E apesar de ter perdido a magia, que filmes vê?

Gosto de ver filmes dos anos 1960 do Antonioni, como O 

deserto vermelho – o dilema de uma vida ou O Eclipse. 

Qual é o seu quadro preferido?

Deixe-me pensar… de certeza que está num museu! É 

mesmo difícil responder a esta pergunta. De certeza que há 

um, mas não me estou a lembrar qual é! Tenho de pensar 

nisso, não faço ideia do que responder. Nunca pensei num 

só quadro para eleger. Acho que não é de Kandinsky, ape-

sar de ser o meu pintor preferido… boa pergunta esta!

that way. But it can become an obsession, or rather, I do it 

even when I don’t need to. I take pleasure in setting out to 

discover works of art, like on a safari. It’s fun. Anyone can 

buy at auction. Finding hidden pieces is more interesting 

to me.

Have you ever tried to paint?

No. I went to art school, but I studied Literature and Film…

and the magic was lost, because I know how books and 

films are made, in spite of liking to write and to watch films. 

I have never learned how to play music, or how to paint, 

on purpose. And that’s why they are still magical for me; I 

don’t want to know about technique, because I would lose 

interest… this magic.

If you didn’t work as an art dealer, what would you do to 

earn a living?

I would probably be writing, because I enjoy it. Writing 

will be my next career. 

I have already written some tales, but I haven’t shown 

them to anyone. Maybe one day I’ll publish them, I don’t 

know… I also buy various first editions of books and I love 

music; so you could say that I also collect books and music.

Who is your favourite writer?

Jorge Luís Borges.

And your favourite book, of which you have the first  

edition?

The Castle, by Kafka.

What music do you listen to?

Electronic. I like manufactured music, which isn’t organ-

ic. I also like Jazz, Pop and Rock. But I don’t listen to Ameri-

can Country Music, or Classic Rock.

And, despite losing the magic, what films do you watch?

I like to watch films from the 1960s, by Antonioni, such as 

Red Desert or The Eclipse.

What is your favourite painting?

Let me think… it has to be in a museum! It’s really hard 

to answer that question. There has to be one, but I can’t re-

member which one it is! I need to think about this; I have no 

idea how to answer. I have never thought about one paint-

ing I could choose. I don’t think it’s by Kandinsky, despite 

him being my favourite painter… what a great question!
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ART  CULTURE

MUSEU RODIN
O lugar onde as esculturas repousam  

The place where sculptures rest
TEXTO TEXT ANDREIA FILIPA FERREIRA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY MUSÉE RODIN



A vida e a obra do escultor Auguste 
Rodin estará agora distribuída por 

18 salas remodeladas. \\ The life 
and work of sculptor Auguste Rodin 

will now be distributed through 18 
renovated rooms.

Durante três anos as esculturas do talentoso artista 

francês Auguste Rodin aguardaram, no silêncio, pela sua 

renovada casa. Desde 1919 que o Hôtel Biron, na rua de  

Varenne, em Paris, é o lar do Museu Rodin, e agora, 175 

anos depois do nascimento de um dos mais notáveis es-

cultores mundiais, reabre ao público após algumas impor-

tantes e necessárias alterações, de forma a cumprir com 

os padrões de exigência de um museu moderno. A partir 

de 12 de novembro, dia de aniversário de Rodin, os 700 mil 

visitantes que costumam ser recebidos anualmente no 

museu poderão conferir a nova organização do espaço e a 

modernização deste palácio 

do século XVIII. Num projeto 

intenso e demorado, a cargo 

do arquiteto Richard Duplat 

e do Atelier de I’île, esta in-

tervenção custou cerca de 

16 milhões de euros e incluiu, 

para além da renovação do 

chão em parquet e dos por-

menores interiores em ma-

deira, a restauração de algumas obras do artista. Nesta lista 

de alterações contam também a adaptação do edifício às 

regras de acessibilidade, a criação de novas áreas para os 

visitantes e o redesign completo da disposição do mobiliá-

rio e da luz. De destacar que o Museu Rodin não era palco 

de obras de remodelação deste calibre desde que o próprio 

Rodin usava o espaço como estúdio (e Rodin faleceu em 

1917, note-se).

Exibindo as esculturas de Auguste Rodin – e também 

algumas obras da sua pupila e amante Camille Claudel – 

num espaço rejuvenescido, o museu tenciona destacar o 

For three years, the sculptures of talented French art-

ist Auguste Rodin were waiting, in the silence, for their 

renovated home. The Hôtel Biron, on the Rua Varenne, in 

Paris, has been the home of the Musée Rodin since 1919 

and now, 175 years after the birth of one of the world’s 

most renowned sculptors, it reopens to the public follow-

ing some important and necessary changes, thus meeting 

the requirements of a modern museum. As of November 

12, Rodin’s birthday, the 700,000 visitors that are usually 

welcomed in the museum will be able to experience the 

new organisation of the space and the modernisation of 

this palace dating from the 

18th century. In an intense and 

drawn-out project, under the 

hand of architect Richard Du-

plat, and of the Atelier de I’île, 

this intervention cost around 

16 million euros and included, 

in addition to renovations 

to the parquet flooring and 

wooding detailing in the in-

terior, the restoration of some of the artist’s works. The lists 

of changes also included the adaptation of the building to 

meet accessibility regulations, the creation of new areas 

for visitors and the complete redesign of the furniture lay-

out and the lighting. It should be pointed out that the Mu-

sée Rodin had not suffered renovation work on this scale 

since Rodin himself used the space as a studio (and Rodin 

died in 1917).

Exhibiting the sculptures of Auguste Rodin – and also 

some works by his pupil and lover Camille Claudel – in a 
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desenvolvimento criativo do artista francês, organizan-

do os seus trabalhos de forma cronológica. Com as obras 

distribuídas por 18 salas temáticas, os visitantes poderão 

explorar as várias fases artísticas de Rodin. Por exemplo, 

na sala Rodin no Hôtel Biron, foi feita a recriação do espaço 

conforme a altura em que o escultor lá viveu e trabalhou, 

com o mobiliário original e algumas peças da sua vasta 

coleção de antiguidades, que influenciaram o seu trabalho. 

Essas peças, fundamentalmente fragmentos de esculturas 

romanas e gregas que o artista costumava comprar a ven-

dedores de arte antiga, dão também o título a uma outra 

sala: a Rodin e a Antiguidade. A coleção de pintura perten-

cente a Rodin, que abrange a obra Le Père Tanguy, de Van 

Gogh, a Rodin’s “Thinker” in Dr Linde’s Garden in Lübeck, 

de Edvard Munch ou Nude in the Sunlight, de Auguste 

Renoir, estará também em exibição. Da autoria do escul-

tor, diversos desenhos e as mais reconhecidas esculturas, 

desde a Young Girl with Flowers in her Hair (1870) a Medi-

tation or The Inner Voice (1896) ou The Walking Man (1907) 

marcam presença nesta remodelada casa que exalta o ta-

lento daquele que é por muitos considerado o progenitor 

da escultura moderna. 

rejuvenated space, the museum attempts to the highlight 

the creative development of the French artist, organising 

his works in chronological order. With the works distrib-

uted throughout 18 themed rooms, visitors will be able to 

explore the various artistic phases of Rodin. For example, 

in the Rodin at the Hôtel Biron room, the space has been 

recreated according to how it was at the time the art-

ist lived and worked there, with the original furniture and 

some pieces from his vast antique collection, which influ-

enced his work. These pieces, fundamentally fragments 

of Roman and Greek sculptures that the artist would buy 

from antique art dealers, also lend themselves to the title 

of another room: Rodin and Antiquity. The painting collec-

tion belonging to Rodin, which includes the work Le Père 

Tanguy, by Van Gogh, Rodin’s “Thinker” in Dr Linde’s Gar-

den in Lübeck, by Edvard Munch, or Nude in the Sunlight, 

by Auguste Renoir, will also be on show. Various drawings 

and the best recognised sculptures from the sculptor, from 

Young Girl with Flowers in her Hair (1870) and Meditation 

or The Inner Voice (1896) to The Walking Man (1907) can 

be enjoyed in this renovated home, which celebrates the 

talent of someone, who is considered by many to be the 

father of modern sculpture.
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NELO
Caiaques com pronúncia do norte

Kayaks with a northern accent

ECONOMY  BUSINESS

É certo e sabido que a necessidade aguça o engenho e 

esta história de sucesso de Manuel Ramos faz o mais per-

feito jus ao provérbio. Com 16 anos, Manuel iniciava a sua 

carreira na canoagem, numa altura em que a modalidade 

ainda dava os primeiros passos em Portugal. Com dificul-

dades em encontrar fabricantes de canoas e caiaques para 

as suas competições, Manuel começou a produzir embar-

cações para se servir a si e, depois, aos colegas. Quando 

deu conta, já tinha o título de primeiro campeão nacional 

de canoagem nas mãos e uma empresa a crescer a bom 

ritmo, transferindo a sua vontade de ser vencedor para o 

próprio negócio. Finalizada a sua curta carreira como atle-

ta, Manuel dedicou-se inteiramente à empresa, a Nelo, 

mas esse não foi o fim da sua história de conquista de 

pódios. Hoje, a Nelo é a marca escolhida por 70 a 80% dos 

atletas que competem nas principais provas de canoagem 

do mundo e, mesmo já não se cansando, Manuel vai conti-

nuando a angariar as tão ansiadas medalhas. «Continuei a 

ganhar medalhas, mesmo não competindo. Vivo, metafo-

ricamente, as vitórias como os atletas», conta-nos.

It is a given that necessity is the mother of invention, and 

this success story, of Manuel Ramos, does perfect justice to 

this proverb. At 16, Manuel was beginning his canoeing ca-

reer, at a time in which the sport was taking its first steps in 

Portugal. Finding it hard to find canoe and kayak manufac-

turers for his competitions, Manuel started to produce some 

of his own and, afterwards, some for his fellow canoeists. 

Before he knew it, he was already the titleholder of the first 

national canoeing championship and had a company that 

was growing at a healthy pace, transferring his urge to be 

a winner to his own business. When his short career as an 

athlete came to an end, Manuel dedicated all of his energies 

to the company, Nelo, but this would not be the end to his 

time atop podiums. Today, Nelo is the brand chosen by 70 

to 80 percent of athletes competing in the world’s main ca-

noeing events and, even without lifting a paddle, Manuel is 

still racking up medals. «I’m stilling winning medals, even 

without competing. Metaphorically speaking, I experience 

the wins like the athletes», he tells us. 
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Depois de percorrermos as ruas estreitas e as paisagens 

verdes de Canidelo, em Vila do Conde, encontramos, qua-

se escondida por entre as árvores, a fábrica da Nelo. Quem 

olha à socapa está longe de imaginar que é dali que partem 

as canoas e os caiaques usados pela maior parte dos cam-

peões da modalidade. No interior, 86 trabalhadores prepa-

ram, manualmente, as embarcações que cumprirão com 

todas as necessidades do atleta. São mais de 15 embarca-

ções produzidas por dia, destinadas a mais de 100 países 

(98% da produção da Nelo é para exportação) e que repre-

sentaram, só no ano passado, quatro milhões e 846 mil 

euros no volume de faturação da empresa. Mas afinal, qual 

é o segredo da maior construtora de caiaques do mun-

do?! O Manuel, ou ‘Nelo dos caiaques’ como há quem lhe 

chame, conta-nos sem rodeios. «A capacidade inovadora 

After passing through the narrow roads and green scen-

ery of Canidelo, in Vila do Conde, we find the Nelo factory, 

almost hidden among the trees. Anyone sneaking a look 

at it would never imagine that canoes and kayaks used 

by most champions in the sport are produced there. In-

side, 86 workers are preparing, by hand, the vessels that 

will fulfil an athlete’s every requirement. The factory pro-

duces more than 15 canoes and kayaks per day, destined 

for more than 100 countries (98% of Nelo’s production is 

exported), with the company registering, last year alone, a 

turnover of 4.85 million euros. But, just what is the secret 

behind the world’s largest kayak manufacturer? Manuel, 

or ‘Nelo of the kayaks’, as some people call him, tells us, 

without beating around the bush: «Capacity for innova-

tion and determination. Also, having a good understand-

e a determinação. Também perceber bem como o merca-

do funciona e ser todos os anos melhor que o ano ante-

rior, em todos os aspetos: melhor produto, melhor serviço 

e melhor comunicação». E pensar que todo este império 

começou quando Manuel decidiu aproveitar uma lacuna 

no mercado para seu próprio benefício: «Na altura em que 

eu competia, Portugal não tinha fabricantes de canoas e 

caiaques e a própria canoagem era embrionária. O que eu 

tentei fazer foi produzir embarcações para servir os clubes 

que estavam a iniciar-se na prática da modalidade. Julgo 

que dei uma ajuda porque seria difícil aos clubes comprar 

embarcações a Espanha ou Inglaterra, onde eram bastan-

te caras», explica Manuel, acrescentando que a existência 

de um fabricante nacional, em 

1978, fazia todo o sentido. Hoje, 

com um crescimento mínimo 

anual a rondar os 15%, a Nelo 

é uma empresa especializada 

em embarcações para canoa-

gem. «A canoagem divide-se 

em águas calmas e águas bra-

vas. Nós somos os líderes mundiais em águas calmas, que 

compreende a velocidade pura, isto é, a distância olímpica 

e a maratona, que só existe em campeonatos da Europa 

e do Mundo. Nessas vertentes, nós somos os dominado-

res», evidencia Manuel. No entanto, a produção da Nelo já 

se alastra a outras classes, como o slalom, surf ski, wave 

ski, caiaque surf, caiaque polo ou remo. «Há um leque de 

oportunidade onde vamos marcando a nossa presença e 

assim, por um lado, adquirimos know how e, por outro, sal-

vaguardamos algum decréscimo que possa acontecer no 

nosso negócio», revela. Gestão das capacidades produti-

vas à parte, a verdade é que só este ano a Nelo arrecadou 

ing of how the market works and every year being better 

than the previous year, in every aspect: better product, 

better service and better communication», And to think 

that this entire empire started when Manuel decided to 

make the most of a gap in the market for his own benefit: 

«At the time I was competing, Portugal didn’t have one ca-

noe and kayak manufacturer and canoeing itself was in its 

very early stages. What I tried to do was to produce craft to 

serve the clubs that were starting to do the sport. I believe 

that I helped them out, because it would have been hard for 

the clubs to buy craft from Spain or England, where they 

were very expensive», explains Manuel, adding that the 

existence of a national manufacturer, in 1978, made entire 

sense. Today, with minimum 

annual growth of around 15%, 

Nelo is a company specialised 

in canoeing craft. «Canoeing 

is divided into calm water and 

rough water. We are the world 

leaders in calm water, which 

includes pure speed, meaning, 

the Olympic distance and the marathon, which only exist 

in the European and World championships. In these areas, 

we are domineering», explains Manuel. Nevertheless, Nelo 

has already spread to other classes, such as slalom, surf 

ski, wave ski, surf kayak, polo kayak or paddle. «There is a 

scope of opportunity, in which we are making our mark and, 

as such, on the one hand, we are acquiring knowhow and, 

on the other, we have safeguarded some decline that may 

happen in our business», he reveals. Managing productive 

capacities apart, the fact is that this year alone, Nelo has 

achieved 27 medals thanks to the victories by athletes that 

have chosen this brand and whose partnership isn’t limited 

A Nelo é a líder mundial na 
construção de embarcações para 

canoagem.\\ Nelo is the world 
leader in the manufacture of 

canoeing craft.
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27 medalhas graças às vitórias dos atletas que escolheram 

a marca e cuja parceria não se limita à produção de barcos 

à medida. Com uma equipa de dez colaboradores, a Nelo 

acompanha os atletas nas provas, fazendo a preparação, 

revisão e melhoria das embarcações de acordo com al-

guma necessidade de última hora. «Estamos a trabalhar 

num nível muito alto e não podemos cometer erros», afir-

ma Manuel, com a certeza de 

que ser o melhor traz ainda 

mais responsabilidades. 

A planear os Jogos Olímpi-

cos de Tóquio, porque as preo-

cupações para o Rio de Janeiro, 

em 2016, já estão delineadas 

há seis anos, a Nelo continua 

o seu percurso de procura e 

oferta de conhecimento. Para 

além das provas que organiza e dos centros de treino, como 

por exemplo o que funciona na barragem da Aguieira, em 

Mortágua, a Nelo vai incutindo formação noutros países 

africanos, como a Tunísia, Sudão, Marrocos, Quénia e São 

Tomé. A ideia é impulsionar a modalidade, para que, daqui 

por uns anos, a Nelo conquiste mais atletas adeptos da sua 

qualidade de fabrico.

to producing bespoke boats. With a team of ten employees, 

Nelo accompanies athletes at their events, ensuring the 

preparation, inspection and improvement of boats, accord-

ing to some last-minute requirement. «We are working at 

a very high level and we can’t make any mistakes», says 

Manuel, with the certainty that being the best brings even 

more responsibilities.

Planning for the Tokyo 

Olympic Games, because con-

cerns for the Rio de Janeiro 

games, in 2016, have already 

been outlined for six years, 

Nelo continues its quest for, 

and supply of, knowledge. In 

addition to the events it organ-

ises and the training centres, 

like the one operating at the 

Aguieira dam, in Mortágua, Nelo is establishing training in 

African nations, such as Tunisia, Sudan, Morocco, Kenya 

and São Tomé. The idea is to propel the sport, so that, in a 

few years from now, Nelo can conquer more athletes that 

are fans of its manufacturing quality.

É da fábrica em Vila do Conde que 
partem as canoas e caiaques para 
os atletas de elite. \\ Canoes and 
kayaks head out of the factory in 

Vila do Conde, bound for  
elite athletes.

ANTÓNIO REBELO DE SOUSA
Economista 
Economist

OPINIÃO \\ OPINION

Para muitos, a competitividade externa tem que ver, essen-

cialmente, com as quantidades exportadas e, por conse-

guinte, com quotas de mercado obtidas na base de baixos 

preços e a partir de baixos custos de produção.

De acordo com esta perspetiva, países como a China ten-

deriam, necessariamente, a assumir um papel de crescente 

liderança na economia mundial, correndo a Europa e os EUA 

o risco de se converterem de ‘centro’ em mera ‘periferia’.

Nada de mais errado...

O que se apresenta relevante é a obtenção de valor acres-

centado significativo no setor exportador, apostando-se 

na qualidade e na imagem, conseguindo-se conquistar 

mercado praticando preços que possibilitem uma boa 

margem de lucro, como sucede, por exemplo, com as nos-

sas exportações no setor do calçado.

Ora tal só se apresenta possível quando se aposta na  

criatividade e no progresso tecnológico, procurando-se in-

tensificar os fluxos resultantes da implementação de es-

tratégias de especialização intra-setorial.

Como será sempre importante a existência de relações 

fortes de interdependência ao nível das empresas, dos for-

necedores, dos clientes, das universidades e dos centros de 

investigação, com a emergência do que se convencionou 

designar de ‘clusters’.

E, neste capítulo, as economias europeia e americana 

estão muito mais avançadas do que as Novas Econo-

mias Emergentes, até porque contam com o ‘impulso’ de 

mercados endógenos mais exigentes e, por isso mesmo,  

mais sofisticados.

Será esta uma análise exageradamente otimista?

Não creio. Antes se trata de uma análise objetiva e realista.

Nem mais, nem menos...

Competitividade

For many, external competitiveness essentially has to do 

with the quantities exported and, consequently, with mar-

ket shares obtained on the basis of low prices and through 

low production costs.

According to this perspective, countries such as China will 

inevitably tend to take on a role of growing leadership in the 

world economy, with Europe and the USA running the risk 

of being transformed from ‘centre’ to merely ‘periphery’.

Nothing could be further from the truth…

What is important is ensuring significant added value in 

the export sector, investing in quality and in image, man-

aging to conquer the market while practicing prices that 

enable good profit margins, as in the case, for example, of 

our exports in the footwear sector.

Now, this will only prove possible when we invest in crea-

tivity and in technological progress, striving to intensify 

the flows resulting from the implementation of strategies 

of specialisation within sectors.

As the existence of strong relationships of interdepend-

ency will always be important in terms of companies, of 

suppliers, of customers, of universities and of research 

centres, with the emergence of what has come to be called 

‘clusters’.

And, in this matter, European and American economies are 

much more advanced that the new emerging economies, 

not least because they rely on the ‘momentum’ of more 

demanding and, for this very reason, more sophisticated 

endogenous markets.

Could this be an exaggeratedly optimistic analysis?

I don’t think so. This is rather an objective and realistic 

analysis.

Nothing more, nothing less…

Competitiveness
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PORTO DE LEIXÕES
Um novo terminal de cruzeiros

A new cruise terminal 

ECONOMY  BUSINESS

Erguendo-se em espiral a 700 metros da costa, o novo 

terminal de cruzeiros do Porto de Leixões, inaugurado em 

julho, conquista até o olhar mais desatento. Os azulejos 

hexagonais em cerâmica branca, que revestem as paredes 

em forma de escama, tornam o edifício uma verdadeira 

obra de arte. Com corredores e átrios amplos iluminados 

com luz natural, espelhos de água, varandas circulares e 

uma vista deslumbrante para o oceano, este terminal de-

senhado pelo arquiteto Luís Pedro Silva é já um ícone ar-

quitetónico. Reunindo as condições para acolher a maior 

parte dos navios de cruzeiro que compõem a frota mundial, 

este projeto garante ser um impulsionador para a econo-

mia da região norte. Até ao final do ano está prevista a che-

gada de 85 mil passageiros ao novo terminal que, apesar 

da recente abertura oficial, já conquista prémios, como o 

de Melhor Empreendimento Imobiliário, na categoria de 

Comércio, Serviços e Logística dos Prémios SIL 2015. 

Spiralling upwards, 700 metres from the coast, the new 

Leixões Port cruise terminal, opened in July, appeals to 

even the most inobservant eye. The hexagonal, white ce-

ramic tiles, lining the walls like scales, turn the building 

into a veritable work of art. With corridors and large atria, 

lit with natural light, water features, circular verandas and 

a stunning view out to the ocean, this terminal, designed 

by architect Luís Pedro Silva, is already an architectural 

icon. Meeting the requirements for welcoming the major-

ity of cruise ships that make up the world fleet, this pro-

ject promises to boost the economy of Portugal’s ‘north’ 

region. By the end of the year, passengers arriving at the 

new terminal are expected to number some 85,000, which, 

despite its recent official opening, has already won awards, 

such as the Best Property Development, in the Commerce, 

Services and Logistics category, at the 2015 SIL Awards.
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Há quase uma década que o arquiteto Luís Pedro Silva 

se dedica ao projeto do novo terminal de cruzeiros do Por-

to de Leixões. Fazendo as contas, foram cinco anos para o 

desenvolvimento do projeto, um ano para o processo de 

concurso e três para a execução da obra, que inclui o cais 

de 340 metros (em funcionamento desde 2011). No total, o 

investimento teve um preço de 50 milhões de euros, com 

o edifício a corresponder a 26,7 milhões desse valor. Con-

siderado um dos grandes projetos promovidos pela Admi-

Architect Luís Pedro Silva has been dedicated to the pro-

ject for the new Leixões Port cruise terminal for almost a 

decade. Doing the maths: the project’s development took 

five years; the process behind the request for tenders 

took one year; and it took three years for the terminal to 

be built, including the 340-metre dock (operating since 

2011). The total investment came to 50 million euros, with 

the building representing 26.7 million of this amount. Con-

sidered one of the major projects developed by the Admin-

nistração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo 

(APDL), o novo terminal pretende melhorar a dinâmica 

comercial relacionada com os cruzeiros que atracam em 

Leixões. «É um terminal transit, mais que turnaround 

(viagens com início e fim no porto), que se pretende que 

sirva os objetivos do porto, cativando simultaneamen-

te a empatia da população. Nesse sentido, é também um 

prolongamento do espaço público urbano», explica Luís  

Pedro Silva. Na verdade, para além de garantir a possibili-

dade de atracagem de navios de cruzeiro até 320 metros de 

comprimento, este terminal inclui pontos de informação 

turística, serviços de alfândega e interface, um local para 

a realização de eventos e, ainda, um espaço reservado à 

ciência, com o Centro Interdisciplinar de Investigação Ma-

rinha da Universidade do Porto. De acordo com o arquiteto, 

o terminal é a confluência de muitos assuntos. «Tudo obe-

dece ao equilíbrio entre o máximo de rigor e o máximo de 

sensibilidade. As diretrizes do plano estratégico, com um 

misto entre eficácia portuária e integração urbana, foram 

uma fundação consistente para o desenho», acrescenta 

Luís Pedro Silva.

No entanto, ainda há alguns detalhes a limar: «A ligação 

a Matosinhos, por onde se fará o acesso público ao termi-

nal, ainda não está realizada. Há também outras questões 

estruturais que gostaríamos de ver contempladas, entre as 

quais o porto de recreio no exterior ou o espelho de água e 

pequenos aquários no interior», realça o responsável. 

istração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo 

(APDL) [Douro, Leixões and Viana do Castelo Port Author-

ity], the aim of the new terminal is to improve commercial 

dynamics related to cruise liners that dock in Leixões. «It is 

a transit terminal, more than a turnaround terminal (where 

cruises start and finish in the port), which, it is intended, 

will serve the goals of the port, while captivating the em-

pathy of the population. In this sense, it is also an exten-

sion of the urban public space», explains Luís Pedro Silva. 

In fact, in addition to enabling cruise ships of up to 320 me-

tres to dock here, this terminal features tourist informa-

tion centres, customs and interface services, a venue for 

holding events and, also, a space for scientific purposes, 

with the Interdisciplinary Centre for Marine Research of 

the University of Oporto. According to the architect, the 

terminal is the intersection of many subjects. «Everything 

obeys the balance between the height in rigour and the 

height in sensitivity. The guidelines of the strategic plan, 

with a blend between port efficiency and urban integra-

tion, provided a sound foundation for the design», Luís 

Pedro Silva adds.

Nevertheless, there are still some details to iron out: 

«The connection to Matosinhos, via which the public will 

access the terminal, is yet to be made. There are also other 

structural issues that we would like to see considered, in-

cluding the leisure port outside or the water feature and 

small aquaria inside», the architect stresses.  
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«Cada um dos sapatos feitos por nós é uma 
verdadeira obra de arte» \\ «Every shoe we 

make is a veritable work of art»
De São João da Madeira para o mundo, o calçado com a in-

sígnia Carlos Santos tem conquistado o público masculino. 

Com propostas que cativam o segmento de luxo interna-

cional, a marca 100% portuguesa tem registado sucessos 

com cada coleção que lança, sendo uma das poucas em-

presas nacionais da área a produzir através do sistema 

Goodyear Welted (fabrico manual, com recurso a máqui-

nas apenas como complemento). Com 70 anos de histó-

ria e cerca de cem colaboradores diretos, a Carlos Santos 

Shoes contou, só no ano passado, com uma faturação que 

rondou os dez milhões de euros, valor que o responsável, 

Carlos Santos, acredita ser para manter. Orgulhoso dos 

resultados da marca a que dá o nome, Carlos Santos não 

descura a qualidade e elegância em cada linha de sapatos 

e refere, sem hesitações, que são esses padrões de exigên-

cia que garantem o lugar da marca no topo mundial.

From São João da Madeira to the world, footwear featuring 

the Carlos Santos insignia has conquered the male buy-

ing public. With proposals that captivate the international 

luxury segment, the 100% Portuguese brand has enjoyed 

success with every collection it launches, and is one of few 

national companies in the industry to be producing using 

the Goodyear Welted system (hand manufacture, using 

machinery only as a complement). With 70 years of his-

tory and around one hundred direct employees, Carlos 

Santos Shoes reported a turnover last year of around ten 

million euros, a sum the company head, Carlos Santos, 

believes will be achieved again. Proud of the results of the 

brand to which he lends his name, Carlos Santos doesn’t 

overlook quality and elegance in every range of shoes and 

without hesitation states that these demanding standards 

are what ensure the brand’s position at the top.

ECONOMY  BUSINESS



Com uma história que remonta a 1942, quais são os pila-

res que orientam o sucesso da marca Carlos Santos Shoes?

A qualidade dos nossos produtos, desde o design aos 

materiais escolhidos, passando pelos sistemas de cons-

trução utilizados, é o mais importante pilar do sucesso. A 

par, igualmente, da beleza e elegância dos nossos produ-

tos. Sem um produto de tão elevada qualidade não estaría-

mos onde estamos: entre as marcas de topo mundial, no 

segmento de luxo de calçado masculino. No entanto, exis-

tem outros valores sem os quais não seríamos tão bem su-

cedidos. São eles a extrema dedicação e a paixão por este 

universo do calçado.

O que serve de inspiração para as coleções? 

Quando gostamos realmente do que fazemos, a inspiração 

é algo que surge naturalmente e que encontramos até nos 

mais pequenos detalhes do dia a dia. Inspiramo-nos mui-

to no quotidiano do homem que usa a marca Carlos Santos 

Shoes. Também, em cada nova coleção, juntamos diferentes 

elementos da equipa e fazemos uma viagem com destino a 

uma capital mundial. É dessas experiências que retiramos 

aprendizagem e é neste contacto direto com ambientes cos-

mopolitas que encontramos a nossa grande inspiração.

A Carlos Santos Shoes dá primazia ao fabrico manual. 

Esse cunho artesanal é im-

portante? É isso que torna 

os sapatos únicos?

Se a Carlos Santos Shoes 

usasse um processo auto-

matizado de produção não 

seria a marca que é e não estaria na posição em que está 

atualmente. Produzir, por exemplo, segundo o modelo Goo-

dyear Welted (um dos mais complexos e valiosos modelos 

em todo o mundo) significa que a máquina é usada apenas 

como complemento do trabalho manual. É isto que nos tor-

na tão especiais.

O processo de produção artesanal de um sapato é  

demorado. Quanto tempo pode demorar um sapato a  

estar concluído?

Podemos demorar vários dias a terminar muitos dos 

nossos modelos. Depois de um processo complexo, que 

implica a passagem do sapato por todas as diferentes 

áreas da nossa produção e pelos diferentes colaboradores, 

da confeção inicial até à pintura, há uma fase de repouso 

do sapato em formas de cedro, que dura alguns dias. 

Quais são as matérias-primas usadas no fabrico dos 

vossos sapatos?

Peles de bovino de origem francesa e italiana, assim 

como peles exóticas como raia ou crocodilo. Estas últimas 

dão origem aos nossos sapatos mais caros, cujo valor pode 

chegar aos cinco mil euros. 

With a history dating back to 1942, what are the pillars 

sustaining the success of the Carlos Santos Shoes brand?

The quality of our products, from the design to the choice 

of materials, or the construction systems we use, this 

is the most important pillar to our success. Along with, 

equally, the beauty and elegance of our products. With-

out a product of such high quality we wouldn’t be where 

we are: among the world’s top brands, in the men’s luxury 

footwear segment. Nevertheless, there are other values 

without which we wouldn’t have been so successful. These 

include the extreme dedication and the passion for this 

universe of footwear.

What serves as inspiration for your collections?

When we really like what we do, inspiration is some-

thing that comes naturally and that we find in the smallest 

of everyday details. We source our inspiration a great deal 

in the everyday life of the man who wears Carlos Santos 

Shoes. Also, in every new collection, we bring together dif-

ferent members of the team and we take a trip to a world 

capital. It is in these experiences that we learn something 

new and it is in this direct contact with cosmopolitan envi-

ronments that we find our major inspiration. 

Carlos Santos Shoes favours hand manufacture. Is 

craftsmanship important? 

Is this what makes your 

shoes unique?

If Carlos Santos Shoes 

were to use an automat-

ed production process it 

wouldn’t be the brand that it is and it wouldn’t be in the po-

sition in which it is at the moment. Producing, for example, 

according to the Goodyear Welted model (one of the most 

complex and quality-rich models in the world) means that 

machinery is only used as a complement to manual work. 

This is what makes us so special.

Making shoes by hand is a lengthy process. How long 

can it take to complete a shoe?

We can take several days to finish many of our models. 

After a complex process, which involves the shoe going 

through different areas of our production and through dif-

ferent employee hands, from initial preparation to paint-

ing, there is a phase in which the shoe rests on cedar wood 

forms, which lasts a few days.

What prime materials are used in making your shoes?

Cow hide sourced in France and Italy, in addition to ex-

otic animal skins, such as ray or crocodile. The latter give 

rise to our most expensive shoes, the value of which can 

reach up to five thousand euros.

«Somos decididamente vistos 
como bons produtores» \\ «We are 
definitely seen as good producers»

Olhando para os sapatos com a vossa assinatura, ve-

mos um artigo de luxo. Cada sapato é para vocês uma obra  

de arte?

Sem dúvida! Embora a linha Handcrafted seja, como 

carinhosamente dizemos, a joia da coroa, cada um dos 

sapatos feitos por nós é uma verdadeira obra de arte. 

Para qualquer modelo são precisas muitas mãos, dias de 

repouso em formas e um processo que percorre toda a 

produção da Carlos Santos Shoes. Além disto, utilizamos 

matérias-primas muito valiosas e sistemas de construção 

quase únicos em todo o mundo. 

O vosso público-alvo é maioritariamente masculino, 

mas começam agora a surgir também propostas para se-

nhoras nas vossas coleções, correto?

A Carlos Santos Shoes é e provavelmente sempre será 

uma marca reconhecida pelo forte posicionamento no 

segmento masculino. Os produtos para mulher já existem 

há alguns anos mas, de facto, a sua produção é muito pe-

quena face à restante. 

Apostaram na criação de uma gama de acessórios. Essa 

coleção é composta por que tipo de artigos?

Lançámos oficialmente uma linha completa de aces-

sórios durante a participação na MICAM, uma feira inter-

nacional de calçado que aconteceu em Milão, no início de 

setembro, e a reação do público superou todas as expeta-

tivas. Esta linha inclui malas de viagem, mochilas, cintos e 

capas para smartphone ou tablet. Todos os acessórios fo-

ram desenvolvidos durante um longo período de tempo e 

pensados à medida do estilo de vida do nosso cliente.

When considering shoes bearing your name, we see a 

luxury item. Is every shoe a work of art for you?

Without a doubt! Although the Handcrafted range is, as 

we affectionately refer to it, the jewel in the crown, every 

one of the shoes that we make is a veritable work of art. 

For any model many hands are required, days of rest on 

forms and a process that runs through every part of Carlos 

Santos Shoes production. In addition to this, we use very 

valuable materials and construction systems that are al-

most unique in the world. 

Your target market is predominantly male, but propos-

als for women have also started to appear in your collec-

tions, right?

Carlos Santos Shoes is and probably always will be a 

brand that is recognised for its strong position in the men’s 

segment. Products for women have been around for a few 

years but their production is actually very small compared 

to the rest.

You have focused your efforts recently on the creation of 

a range of accessories. What does this collection feature?

We officially launched a complete range of accessories 

when we took part in MICAM, an international footwear 

fair, which took place in Milan at the beginning of Septem-

ber, and the reaction from the public has surpassed all our 

expectations. This range includes travel bags, backpacks, 

belts and smartphone or table cases. The accessories have 

been developed over a long period of time and designed 

with our customers’ lifestyles in mind.
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A Carlos Santos Shoes é uma marca 100% portuguesa 

que tem no mercado externo o destino principal dos seus 

produtos. Quais são os mercados onde estão presentes?

Atualmente, os nossos sapatos podem ser encontrados 

em mercados tão distintos como os EUA, a França, a Bél-

gica, a Suíça, a Alemanha ou o Japão. Estamos também, 

neste momento, a abordar a Suécia, a Inglaterra e a Coreia 

do Sul. O processo de expansão é algo natural e, estrate-

gicamente, estes são mercados que nos interessam pelas 

suas especificidades. 

A seu ver, o calçado português é um dos melhores do 

mundo? O que o torna tão especial?

Somos decididamente vistos como bons produtores. No 

entanto, e apesar da evolução do setor nos últimos anos, 

sentimos que ainda há um longo caminho a percorrer em 

termos de imagem do país. O caminho já iniciado para que 

nos reconheçam também pela componente de design e 

marketing ainda será longo. 

Quais são as perspetivas da marca para o futuro?

O objetivo da marca, mais do que nunca, será conciliar a 

tradicional arte do Goodyear Welted com uma base de con-

forto. Esta técnica é absolutamente nova, poucos no mundo 

a conseguem fazer e nós temos tido boa reação por parte 

de quem experienciou o conforto de um Goodyear flexível. 

Queremos que o homem executivo ou o clássico conserva-

dor consiga combinar os valores da tradição com a inevitá-

vel necessidade do conforto, que começa aos seus pés.

Carlos Santos Shoes is a 100% Portuguese brand with 

its primary market outside Portugal. In which markets are 

you present?

Our shoes can currently be found in markets as diverse 

as the USA, France, Belgium, Switzerland, Germany and  

Japan. We are also, at this very moment, approaching Swe-

den, the UK, and South Korea. The process of expansion is 

something natural and in strategic terms these are mar-

kets that interest us for their specific nature.  

In your opinion, is Portuguese footwear one of the best 

in the world? What makes it so special?

We are definitely seen as good producers. However, and 

in spite of the evolution experienced in the sector in recent 

years, we feel that there is still a long way to go in terms of 

the country’s image. We still have a long way to go down 

the path towards us also being recognised for design and 

marketing.

What does the future hold for Carlos Santos Shoes?

The brand’s goal, more than ever, will be to reconcile 

the traditional art of the Goodyear Welted system with a 

basis of comfort. This technique is totally new, few in the 

world manage to do it and we have had a good reaction 

from those who have experienced the comfort of a flexible 

Goodyear. Our growing intention is for executives or clas-

sic conservatives to be able to combine the values of tradi-

tion with the inevitable need for comfort, which begins at 

their feet. 
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Há mais de 70 anos que a Lionesa é um espaço dedica-

do aos negócios e é aqui, onde em tempos proliferou uma 

fábrica têxtil bem sucedida, que hoje mais de uma cente-

na de empresas fazem da Lionesa um dos mais dinâmi-

cos centros de negócios presentes do norte do país. Junto 

a uma das principais artérias de acesso à cidade do Porto, 

a Lionesa alberga empresas estabelecidas e consolida-

das, tanto no panorama nacional como internacional, bem 

como algumas start-up, num espaço que se afirma como 

um dos principais polos embrionários de negócios em Por-

tugal. Na Lionesa prima-se pela cultura, pela arte e pelo 

design, num centro onde são vários os setores de atividade 

presentes, com empresas que individualmente proliferam, 

numa ‘casa’ partilhada onde a busca pelo sucesso é o de-

nominador comum. 

Dedicated to business for more than 70 years, the Lionesa 

centre once housed a thriving textile factory, and is now 

home to over a hundred companies, making it one of the 

most dynamic business centres in Portugal’s North. Next 

to one of the main access routes into the city of Oporto, 

Lionesa houses nationally and internationally established 

and consolidated companies, as well as some start-ups, in 

a space that has already confirmed itself as one of the lea-

ding start-up business hubs in Portugal. The Lionesa cen-

tre excels in terms of culture, art, and design, in a complex 

in which a wide range of activity sectors are present, where 

companies thrive on their own, in a shared ‘home’, where 

the quest for success is the common denominator.

Uma das mais consagradas empresas presentes na  

Lionesa, a Li & Fung foi fundada na cidade de Guangzhou, 

na China, em 1906, mas foi há já 25 anos que a empresa 

se estabeleceu em Portugal. Atualmente, com sede em 

Hong Kong, a Li & Fung é a maior empresa de trading do 

mundo e, desde 2009, é a partir da Lionesa que opera de 

Portugal para o mundo. O escritório português da Li & Fung 

dedica-se ao agenciamen-

to de empresas produtoras 

e exportadores de vestuá-

rios e acessórios de moda, 

têxtil-lar e decoração, bem 

como artigos de decoração 

em cerâmica, vidro, madeira 

e mobiliário, prestando ain-

da serviços de design e controlo de qualidade para clien-

tes originários, essencialmente, dos mercados europeu e 

americano. Com cerca de 70 colaboradores a trabalhar dia-

riamente desde a sede portuense, a Li & Fung concentra o 

seu foco quotidiano de atividade ao longo de toda a cadeia 

de fornecimentos de bens de consumo, desde o design, ao 

desenvolvimento, produção, logística e distribuição para 

clientes e marcas de todo o mundo. 

One of the most renowned companies in the Lionesa 

centre, Li & Fung, was founded in the city of Guangzhou, 

China, in 1906, but has already been present in Portugal for 

25 years. Currently based in Hong Kong, Li & Fung is the 

world’s largest trading company and has been operating 

from Portugal to the world, out of the Lionesa, since 2009. 

The Portuguese branch of Li & Fung is dedicated to acting 

as an agency for producers 

and exporters of clothes and 

fashion accessories, home 

textiles and decoration, as 

well as decorative ceramics, 

glass, wood and furniture 

items, while also providing 

design and quality control 

services for customers coming mainly from the European 

and American markets. With about 70 employees working 

in the Oporto branch, Li & Fung focuses its efforts on the 

entire consumer goods supply chain on a daily basis, from 

design to development, production, logistics and distribu-

tion for customers and brands from all over the world.

A Li & Fung é a maior empresa de 
trading do mundo. \\ Li & Fung is 

the world’s largest trading company.
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Há 70 anos a albergar sucesso
70 years providing a home  

for success
PUB
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Affectionately known as the Grande Dame of Africa, since 

1922 the Polana Serena Hotel has been considered the re-

flection of the Mozambican nation. Heading up the hotel’s 

management is a Portuguese man, who, even with the 

weight of responsibility of leading an exceptional team, 

has fallen for the charms of the country, which has pro-

vided him with exceptional moments. Miguel Afonso dos 

Santos has been in Mozambique for four years and, in a 

conversation about the steps he has taken, he talks to us 

about the future that he wants for the tourism of the coun-

try that welcomed him with open arms.

What’s it been like to be in Mozambican soil?

I’m really enjoying my experience in Africa and in the 

Serena hotel group. I have received an extraordinary wel-

come, which has made me realise that starting to work for 

the group was more than starting to work in a company; 

it was joining a family. To start with I felt a natural inter-

nal and external pressure – the Serena group is heavily 

focused on results, on social matters and sustainable de-

velopment –, but I believe that I have integrated myself 

well into this culture and I have managed to follow through 

with the projects developed. Mozambique has brought me 

nothing but positive experiences. I have visited unique 

places! It would never have been possible to have this 

endless series of amazing experiences if I hadn’t stepped 

out of my comfort zone. I am proud to be Portuguese, and 

proud to be working in Mozambique.

What’s it like being at the helm of the Grande Dame of 

Africa?

I could describe my experience as a demanding and grat-

ifying phase. The Polana Serena Hotel is one of the world’s 

mythical hotels. As such, the responsibility is to manage to 

live up to the expectations of the people that visit us, what-

ever the purpose of their stay: business or pleasure. 

Carinhosamente apelidado como a Grande Dama de África, o 

Polana Serena Hotel é, desde 1922, considerado o espelho da 

nação moçambicana. À frente da direção geral está um por-

tuguês que, mesmo com o peso da responsabilidade de lide-

rar uma equipa de excelência, apaixonou-se pelo país que já 

lhe proporcionou momentos inesquecíveis. Miguel Afonso 

dos Santos está em Moçambique há quatro anos e, numa 

conversa sobre os passos percorridos, falou-nos do futuro 

que quer para o turismo do país que tão bem o acolheu.

Como tem sido a experiência em terras moçambicanas?

Estou a gostar muito da minha experiência em Áfri-

ca e no grupo de hotéis Serena. Fui acolhido de forma 

extraordinária, o que me fez perceber que entrar para o 

grupo era mais do que entrar numa empresa, era entrar 

para uma família. No início senti uma natural pressão in-

terna e externa – o grupo Serena tem uma forte orienta-

ção para os resultados, para a área social e o desenvol-

vimento sustentável -, mas julgo que me aculturei bem 

e tenho conseguido levar os projetos idealizados para a 

frente. Moçambique só me trouxe experiências positivas.  

Visitei lugares únicos! Nunca seria possível ter este número 

interminável de tão ricas vivências se não tivesse saído da 

zona de conforto. Sou orgulhosamente português a traba-

lhar orgulhosamente em Moçambique.

Como é estar à frente da Grande Dama de África?

Podia descrever a minha experiência como uma fase de 

exigência e gratidão. O Polana Serena Hotel é um dos míti-

cos hotéis do mundo. Por isso, a responsabilidade é conse-

guir estar ao nível das expetativas de quem nos visita, seja 

qual for o motivo: business ou lazer. 

Quais foram os desafios que teve de ultrapassar quando 

abraçou este projeto?

Foi a adaptação a uma realidade cultural totalmente di-

ferente. Neste momento, afirmo com toda a satisfação que 
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«O Polana Serena Hotel é um dos míticos 
hotéis do mundo» \\«The Polana Serena 

Hotel is one of the world’s mythical hotels»
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o desafio está superado, mas diariamente procuro apren-

der e desenvolver o que foi iniciado em 1922.

E hoje, que desafios existem à sua direção?

Este hotel tem de preservar o passado e pensar no fu-

turo. Vamos continuar a desenvolver a propriedade no seu 

todo, para potenciar o máximo possível. Para isso está em 

curso a remodelação do Polana Mar e o desenvolvimento 

do Polana Natura. O outro grande objetivo é continuar a 

trabalhar a qualidade e posicionamento do hotel. Paralela-

mente, continuo a visitar locais de interesse para que pos-

samos investir, seja em produtos de praia ou safari. 

O grupo Serena ganhou um prémio SATOA na categoria 

Best Corporate Social Responsability Programme. Quais 

são as preocupações sociais do grupo em Moçambique?

A responsabilidade social faz parte do ADN do grupo 

Serena e, como tal, nós também temos um plano de ação 

anual. Além do impacto económico que uma empre-

sa como a nossa tem, desenvolvemos ações específicas 

como: limpeza da cidade, feira da saúde, plantação de ár-

vores, campanhas de Natal que apoiam instituições e doa-

ções de materiais e alimentos. 

Mesmo em tempos de instabilidade, o Polana Serena Ho-

tel assegurou a imagem do país. Hoje, há crises que se re-

petem, mas o Polana continuará a manter esses padrões? 

Sim. Ao longo dos 93 anos, o Polana Serena Hotel nunca 

fechou, nem mesmo na última remodelação que demorou 

dois anos, em que tivemos sempre o Polana Mar dispo-

nível para os nossos clientes. Só assim conseguimos ter 

clientes que nos visitam semanalmente desde 1974. Quem 

nunca visitou África e ouve nas notícias algo relaciona-

do com Moçambique, fica alarmado. As notícias, 95% das 

vezes, chegam demasiado amplificadas, fazendo com que 

as pessoas cancelem as viagens e provocando prejuízos 

enormes.

Como olha para as potencialidades turísticas de  

Moçambique? 

Moçambique é um país lindo com um povo maravilhoso. 

Sobre o território basta dizer que é uma pérola… e tem tudo 

para ser um sucesso como oferta global turística. Mas, o 

turismo de lazer é quase inexistente. O destino precisa de 

ser mais competitivo, porque atualmente vivemos do tu-

rismo de negócios e não é suficiente. Nós continuaremos 

a ser promotores de Moçambique a cada minuto, tanto nos 

eventos que realizamos como nos serviços, oferta gastro-

nómica, promoção cultural e hospitalidade.

What challenges did you have to overcome when you 

took on this project?

Adapting to an entirely different cultural situation. At the 

moment, I can confirm, in all satisfaction, that the chal-

lenge has been overcome, but every day I strive to learn 

and develop what was begun in 1922.

And today, what challenges do you face?

This hotel has to preserve the past and think about the 

future. We are going to continue to develop the property as a 

whole, to make the very most of its potential. To this end, the 

refurbishment of the Polana Mar is currently underway, and 

the development of the Polana Natura. The other major goal 

is to continue to work towards the quality and position of the 

hotel. At the same time, I still visit places of interest, so that 

we can invest, whether in beach or safari products.

The Serena group won a SATOA award, in the Best  

Corporate Social Responsibility Programme category. 

What are the group’s social concerns in Mozambique?

Social responsibility is part of the DNA of the Serena 

group and, as such, we also have an annual plan of action. 

In addition to the economic impact that company such as 

ours had, we develop specific actions, such as: cleaning 

the city; a health fair; planting trees; Christmas campaigns 

supporting institutions and donating materials and food.

Even in times of instability, the Polana Serena Hotel has 

assured the image of the country. Today, there are crises 

that keep coming back, but will the Polana continue to 

keep up these standards?

Yes. Throughout its 93 years, the Polana Serena Hotel 

has never shut, not even during the last renovation, which 

lasted two years, in which we always had the Polana Mar 

available to our guests. Only thus have we been able to 

have guests visiting us weekly since 1974. Anyone who 

has never visited Africa, and hears something in the news 

to do with Mozambique, is alarmed. The news, 95% of the 

time, is blown out of proportion, causing people to cancel 

their trip and causing huge losses.

What is your view of Mozambique’s tourism potential?

Mozambique is a beautiful country, with wonderful peo-

ple. When it comes to the territory, all I can say is it is a pearl… 

and has all it needs to enjoy success as a global tourism 

destination. But, leisure tourism is almost nonexistent. The 

destination needs to be more competitive, because we are 

currently living off business tourism and that’s not enough. 

We will continue to promote Mozambique at every moment, 

with the events we hold, through our services, our gastro-

nomic fare, cultural promotion and hospitality. 
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INSPIRING PLACES

Exuberância da vida selvagem
Wildlife exuberance 
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There are travels that you make to never return. Just 

going there, because what you discover of the world and, 

principally, of your inner world, doesn’t allow you to go 

back to where you stopped, like someone opening a book 

on the marked page.

We went and we came back, but the fascination that  

Africa provokes to anyone visiting it, deconstructs a little 

of what we were used to being. Kenya, in East Africa, ex-

erts this magic on us, maybe through it colours, the sounds 

of its drums, the light, flavours, rituals, maybe through life, 

as if everything were vibrating to the rhythm of freedom. 

Savannahs, reserves, timeless cultures unchanged by the 

modern world, beaches of crystal-clear waters and coral 

reefs, equatorial forests and mighty, snowy mountains, 

scorching deserts… represent unique opportunities for ad-

venture, discovery and relaxation.

Há viagens que se fazem para nunca mais voltar. Só de 

ida, porque o que se descobre do mundo e, principalmen-

te, do nosso mundo interior, não nos permite voltar onde 

parámos, como quem reabre um livro na página marcada.

Fomos e voltámos, mas o fascínio que África provoca a 

quem a visita desconstrói um pouco do que costumávamos 

ser. O Quénia, na África Oriental, exerce sobre nós essa ma-

gia, talvez pelas cores, os sons dos batuques, a luz, sabores, 

rituais, talvez pela vida, como se tudo vibrasse ao ritmo da li-

berdade. Savanas, reservas, culturas intemporais e inaltera-

das pelo mundo moderno, praias de águas cristalinas e reci-

fes de corais, florestas equatoriais e portentosas montanhas 

nevadas, desertos escaldantes… constituem oportunidades 

ímpares para a aventura, descoberta e relaxamento.

É impossível ficar alheio ao espetáculo da migração 

anual de gnus em Masai Mara, ou perder a oportunida-

de de ficar frente a frente com um elefante na Reserva de  
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Amboseli, ou ainda ficar indiferente aos milhares de flamin-

gos que habitam o Lago Nakuro. Assim como é impensável 

não visitar a segunda maior cidade do país, Mombaça, ou a 

cidade costeira de Melinde, pelo seu multiculturalismo, pro-

veniente da presença de colonizadores de várias origens do 

mundo, nomeadamente de portugueses. Vasco da Gama 

foi o primeiro europeu a pisar Mombaça e foi o precursor da 

presença lusa, que durou cerca de 200 anos. 

It’s impossible to ignore the spectacle of the annual mi-

gration of wildebeest in the Masai Mara, or to miss out 

on the chance to be face to face with an elephant in the 

Amboseli National Park, or even, remain unmoved by the 

thousands of flamingos living on Lake Nakuro. Just as it is 

unthinkable to not visit the second largest city of the coun-

try, Mombasa, or the coastal city of Malindi, for its multicul-

turalism, originating from the presence of colonisers from 

É, porém, Nairobi a capital do Quénia e a sua maior ci-

dade. O Museu Nacional, os jardins botânicos ao seu redor, 

o Museu Karen Blixen, localizado na antiga residência da 

autora do livro África Minha, e o Parque Nacional permitem 

conhecer um pouco da história, cultura, arte, natureza e vida 

selvagem do país sem sair da cidade. Mas é o pôr do sol, as 

noites estreladas à volta da fogueira, a convivência com o 

seminómada povo Masai, a proximidade dos animais selva-

gens, a aparição do Monte Quénia – o segundo ponto mais 

alto do continente africano –, são os aromas das florestas… 

que nos fazem entender que é percorrendo o Quénia que se 

somam memórias de momentos extraordinários.

O convívio com a vida selvagem, sem descurar a sensa-

ção de luxo, é talvez a primei-

ra imagem que concebemos 

quando pensamos no Quénia 

e talvez aquela que mais cons-

ta nos folhetos de viagens. E 

não é para menos. O Quénia é 

considerado um dos melhores 

destinos de safari do mundo 

(devido à qualidade das infraestruturas, exuberância da 

natureza, vastas savanas e abundantes fenómenos migra-

tórios). Os seus parques são dos mais visitados e neles se 

podem observar leões, leopardos, elefantes, búfalos, rino-

cerontes, zebras, girafas, flamingos, avestruzes, etc. 

Com uma localização privilegiada, no sopé da Siria  

Escarpment e nas margens do rio Mara, o Sanctuary Olo-

nana conjuga o luxo das suas ‘tendas’, cujas valências 

são quase inimagináveis num acampamento, com uma 

grande concentração de vida selvagem. Já o Sanctuary 

Retreats Private Camping, no coração do Quénia, oferece 

experiências de safari flexíveis, à medida de cada cliente 

various parts of the world, namely the Portuguese. Vasco 

da Gama was the first European to set foot in Mombasa, 

and was the forerunner of the Portuguese presence, which 

lasted some 200 years.

Nairobi is the capital of Kenya, however, and its largest 

city. The National Museum, the botanic gardens around it, 

the Karen Blixen Museum, located in the former residence 

of the author of the book Out of Africa, and the National 

Park, allow an insight into the history, culture, art, nature 

and wildlife of the country, without leaving the city. But it is 

the sunset, the star-filled nights around the campfire, the 

appearance of Mount Kenya – the second highest point 

on the African continent –, it is the aromas of the forests… 

that make us understand that 

when you travel through Ken-

ya, you collect memories and 

extraordinary moments.

Spending time with the 

wildlife, without neglecting the 

sensation of luxury, is probably 

the first image that comes to 

mind when you think about Kenya and maybe the image 

that appears most in travel publications. And small won-

der. Kenya is considered one of the best safari destinations 

in the world (due to the quality of infrastructure, exuber-

ance of nature, vast savannahs and abundant migratory 

phenomena). Its parks are some of the most visited, and in 

them you can see lions, leopards, elephants, buffalos, rhi-

noceroses, zebras, giraffes, flamingos, ostriches, etc.

With a prime location, at the foot of the Siria Escarpment 

and on the banks of the River Mara, the Sanctuary Olonana 

combines the luxury of its ‘tents’, the amenities of which are 

almost unimaginable in a camp, with a great concentration 

O Quénia é considerado um dos 
melhores destinos de safari do 
mundo. \\ Kenya is considered 

one of the best safari destinations 
in the world.
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e programadas por equipas experientes. Aqui, percorrer 

paisagens de cortar a respiração, repletas de animais sel-

vagens, nunca significa comprometer o conforto, o luxo e 

a autenticidade.

Com uma indelével variedade de vida selvagem que se 

vai desenhando em paisagens únicas, o Quénia é um des-

tino único, longe dos mitos urbanos, onde o tempo não se 

conta em horas, mas em batidas de coração. Fomos e vol-

támos, mas a página marcada conta uma nova história…

of wildlife. The Sanctuary Retreats Private Camping, for 

its part, in the heart of Kenya, offers flexible Safari expe-

riences, to accommodate every client and organised by 

experienced teams. Here, travelling through breathtaking 

scenery, packed with wild animals, never means having to 

do without comfort, luxury and authenticity. 

With an unforgettable variety of wildlife, appearing in 

unique landscapes, Kenya is a unique destination, far from 

urban myths, where time isn’t counted in hours, rather 

in heart beats. We went there and we returned, but the 

marked page tells a new story…  
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IBO ISLAND 
LODGE

O requinte da ilha perdida
Luxury on the lost island

TEXTO TEXT JOÃO AFONSO RIBEIRO \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY RICARDO FRANCO

INSPIRING PLACES



Quase como um mundo perdido, esquecido pelo Ho-

mem, a ilha moçambicana de Ibo, um dos pequenos paraí-

sos que integram o arquipélago das Quirimbas, é um cená-

rio único, cujos contornos azulados pelas águas cristalinas 

fazem deste espaço um arquétipo idílico do paraíso tropical 

presente no imaginário global. Estamos perante uma das 

muitas ilhas moçambicanas, circundadas pelo Índico, da-

quelas inabitadas durante séculos, que resistem como pa-

raísos perfeitos, ainda ima- 

culados, e cujos pormeno-

res parecem ter sido dese-

nhados ao detalhe, quase de 

forma a iconizar o abstracio-

nismo da palavra «beleza». 

Com traços característicos 

da presença dos portugue-

ses, que a fortificaram no 

início do século XVII, a ilha 

de Ibo tem apenas cerca de 

10 km na sua extensão má-

xima, espaço suficiente para integrar o forte de São João, 

monumento icónico da ilha, um pequeno porto de mar e o 

resort IBO Island Lodge, um espaço requintado que vai fa-

zer as delícias de quem procura usufruir da quietude e be-

leza arrebatadora desta pequena ilha, cujas praias de areia 

fina são responsáveis por marcar a fronteira com o imenso 

oceano que a envolve e que lhe dá alma. 

As if a lost world, forgotten by mankind, the Mozam-

bican island of Ibo, one of the tiny paradises making up 

the Quirimbas archipelago, is a unique setting, with its 

contours turned blue by the crystal-clear waters that 

make of this space the picture-perfect tropical idyll we 

all imagine. This is one of many Mozambican islands, 

surrounded by the Indian Ocean, islands that have been 

uninhabited for centuries, which have remained yet im-

maculate, perfect paradises, 

the details of which seem to 

have been meticulously de-

signed, almost as if to iconify 

the abstraction of the word 

«beauty». With features 

characteristic of the pres-

ence of the Portuguese, who 

fortified it at the beginning of 

the 17th century, the island of 

Ibo is only 10 km long. It does 

have enough room however 

to fit the fort of São João, the island’s iconic monument, a 

small sea port, and the IBO Island Lodge resort. This exqui-

site space will delight anyone looking to enjoy the peace 

and astounding beauty of this small island, the fine sandy 

beaches of which create the frontier with the immense 

ocean surrounding it and giving its soul.

Este hotel faz as delícias de quem 
procura usufruir da quietude e 

beleza arrebatadora desta pequena 
ilha. \\ This hotels will delight 

anyone looking to enjoy the peace 
and astounding beauty of this  

small island.
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Imperturbada por séculos, a ilha de Ibo é a paragem ideal 

para se usufruir de uma estadia revigorante. Nela, o resort 

IBO Island Lodge assume-se como o local perfeito para um 

exercício de abstração da azáfama da vida quotidiana. In-

tegrando um local paradisíaco bem conservado – o Parque 

Nacional de Quirimbas, Património Mundial da Natureza 

pela UNESCO –, este fantástico espaço de luxo e bem-estar, 

alvo de uma profunda remodelação em 2013, oferece, além 

de uma garantia de conforto, um vasto leque de atividades 

assentes nas tradições locais, que vão proporcionar adre-

nalina e um conjunto de fotografias que, garantidamente, 

Undisturbed for centuries, the island of Ibo is the ideal 

destination to enjoy an invigorating stay. On it, the IBO 

Island Lodge works as the perfect venue to lose yourself 

from the bustle of daily life. Part of a well preserved idyl-

lic setting – the Quirimbas National Park, UNESCO World 

Heritage Site –, this fantastic venue of luxury and well-

ness, subject to major renovation work in 2013, offers, in 

addition to guaranteed comfort, a vast range of activities 

based on local traditions, which will provide you with a 

shot of adrenalin and album of photos that will, guaran-

teed, require no filters to come out sensationally. At the IBO 

O resort IBO Island Lodge assume-
se como o local perfeito para um 

exercício de abstração da azáfama 
da vida quotidiana. \\ The IBO Island 
Lodge works as the perfect venue to 

lose yourself from the bustle of  
daily life.

não precisarão de filtros para que resultem sensacionais. 

No IBO Island Lodge, um safari nos tradicionais dhow será 

a melhor forma de conhecer as 32 ilhas que compõem o 

arquipélago das Quirimbas, percurso que poderá também 

ser feito em caiaque. Caso um roteiro marítimo não seja do 

agrado, um sessão de mergulho em pleno oceano Índico 

poderá ser uma experiência 

irrepetível ou, até quem sabe, 

um retemperador picnic na 

praia pode dar o mote para 

um final de tarde perfeito. 

Mas para além da imen-

sidão de atividades, com o 

intuito de ir ao encontro dos 

gostos mais exigentes, este 

resort disponibiliza ainda três 

piscinas que se complemen-

tam com um serviço de spa e 

um restaurante de fina qualidade que, juntos, são o garante 

de uma estadia pensada de modo a que nenhum detalhe 

seja descurado. Na busca incessante pela serenidade, um 

enorme terraço convida a olhar o céu estrelado africano, 

enquanto os extensos jardins tropicais proporcionam um 

passeio revigorante e a decoração vintage garante uma 

Island Lodge, a safari in a traditional dhow will be the best 

way to see the 32 islands making up the archipelago of the 

Quirimbas. The same trip could be done in a kayak. If an 

ocean trip isn’t your thing, a diving session in the middle of 

the Indian Ocean might prove an unrepeatable experience 

or, who knows, an energizing picnic on the beach could set 

the tone for a perfect late af-

ternoon.

But, in addition to the huge 

array of activities, with the 

intention of meeting the 

most demanding of tastes, 

this resort also features 

three swimming pools, com-

plemented by a spa facility 

and a fine restaurant, which 

together make for a stay in 

which no detail has been ne-

glected. In the constant quest for serenity, a huge terrace 

invites you to look up at the stars of the African night sky, 

while the extensive tropical gardens are ripe for an invig-

orating stroll and the vintage decoration ensures a unique 

atmosphere to a space whose buildings symbolise the 
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atmosfera única a um espaço cujos edifícios simbolizam 

a herança secular da ilha. Na hora de escolher os quar-

tos, as opções variam entre o tradicional quarto com vista 

para o mar, quartos com decoração temática, que dão uso 

aos elementos históricos que compõem o legado da ilha, 

bem como uma terceira opção, cujas vistas se abrem aos 

maravilhosos jardins do resort. No entanto, a coqueluche 

chama-se Paradiso Villa, espaço que ostenta uma decora-

ção baseada em elementos corais, janelas gigantes e um 

hall central que flui longitudinalmente, permitindo à brisa 

marítima atravessar todo o espaço da villa. É aqui que se 

encontra o expoente máximo de requinte oferecido pelo 

IBO Island Lodge, onde está disponível um sempre agra-

dável serviço privado de um chef ou mesmo de um mor-

domo, que estarão ao dispor e se encarregarão do conforto 

dos clientes, num serviço onde a personalização é palavra 

de ordem. Ao final, nesta ilha paradisíaca moçambicana, 

um espaço intimista num resort refinado, que se confunde 

com um cenário natural altamente envolvente, encarrega-

-se de tornar a ilha de Ibo um destino impossível de esque-

cer a quem a visita. 

centuries-old heritage of the island. When the time comes 

to chose your room, the options vary between traditional 

rooms with sea views, rooms with themed decoration, 

which make use of the historic elements making up the 

island’s legacy, as well as a third option, with views open-

ing out to the resort’s wonderful gardens. However, the star 

attraction goes by the name Paradiso Villa, a space that 

boasts décor based on corals, huge windows and a cen-

tral hall flowing along its length, allowing the sea breeze to 

pass through the entire villa space. Here we find the purest 

embodiment of the luxury offered at the IBO Island Lodge, 

where an ever pleasant private chef or even butler service 

is available, who will be at the disposal of and responsible 

for the comfort of guests, in a service where personalisa-

tion is key. In the end, on this idyllic Mozambican island, 

a cosy space in an exquisite resort, merging with a highly 

engaging natural setting, shall ensure that the island of Ibo 

becomes a destination that is impossible to forget to any-

one who visits it.       
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CHALET E JARDIM DA 
CONDESSA D’EDLA

Um refúgio romântico em Sintra
A romantic refuge in Sintra

TEXTO TEXT ANDREIA FILIPA FERREIRA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY PSML – WILSON PEREIRA

INSPIRING PLACES



Pelos recantos de uma paisagem que nos tira o fôle-

go, caminhamos a passo lento. Sentimos o romantismo 

tocar-nos como se voltássemos atrás no tempo e obser-

vássemos de perto a história de amor de D. Fernando II e 

Elise Hensler. Desses dias de romance, ficaram as camé-

lias, as azáleas e as mais de duzentas espécies botânicas 

que compõem o magnífico jardim como testemunhas. E 

como observadoras atentas, são elas que tão bem nos po-

diam contar todos os pormenores deste refúgio amoroso, 

bem no coração do Parque da Pena, em Sintra. Podemos 

começar este conto como tantos outros já começaram… 

Era uma vez, uma menina de origem suíça-alemã, que 

emigrou com a família para Boston, nos EUA. Lá, apaixo-

nou-se pelas artes, tornou-se fluente em sete idiomas e 

descobriu o seu talento para cantar ópera. O seu percurso 

como cantora trouxe-a a Portugal, como se fosse o desti-

no que a chamasse. O calendário marcava o ano de 1860 

e os seus espetáculos por terras lusitanas incluíam uma 

passagem pelo Teatro Nacional de São Carlos. E foi nesse 

espetáculo de Um Baile de Máscaras, de Verdi, que a can-

tora conquistou a atenção de um membro da plateia mui-

to especial: D. Fernando II de Portugal, o Rei-Artista. Num 

casamento morganático, que dividiu a nobreza, a plebeia 

cantora chamada Elise tornou-se na Condessa d’Edla, a 

musa inspiradora deste chalet e jardim. Projetado pela 

própria Condessa e construído entre 1864 e 1869, este pe-

We slowly stroll around the twists and turns in a set-

ting that takes our breath away. We feel romanticism in-

vading us, as if we’ve gone back in time and observed up 

close the love story of Dom Fernando II and Elise Hensler. 

The camellias, the azaleas and more than two hundred 

botanical species making up the magnificent garden, still 

remain from these days of romance, bearing witness. And 

as vigilant observers, it is these plants that might well tell 

us everything about this amorous retreat, right in the heart 

of Park of Pena, in Sintra. We can start this tale as so many 

have already been started… Once upon a time, there was a 

girl of Swiss-German origin, who emigrated with her fam-

ily to Boston, in the USA. There she developed a passion for 

the arts, became fluent in seven languages and discovered 

a talent for opera singing. Her career as a singer took her 

to Portugal, as if destiny was calling to her. The date on 

the calendar read 1860 and her shows on Portuguese soil 

included a night at the São Carlos National Theatre. And it 

was at this performance of Verdi’s A Masked Ball that the 

singer won the admiration of a very special member of 

the audience: King Dom Fernando II of Portugal, the Artist 

King. In a morganatic marriage, which divided the nobil-

ity, the commoner singer called Elise became the Coun-

tess of Edla, the muse that inspired this chalet and garden. 

Designed by the Countess herself and built between 1864 

queno edifício na zona ocidental do Parque da Pena segue 

o modelo dos chalets alpinos, em voga na Europa naquela 

altura. Com uma decoração eclética, onde as pinturas mu-

rais, os estuques, os azulejos e a cortiça sobressaem como 

elemento ornamental, este chalet ajuda a tornar este lugar 

no mais emblemático parque romântico português. O ex-

terior é caracterizado pela marcação horizontal da pintura 

do reboco, que simula pranchas de madeira, e pela cortiça, 

que reveste balaústres, emoldura vãos e imita trepadeiras. 

Parcialmente destruídos por um incêndio em 1999, chalet 

e jardim foram submetidos a um processo de recuperação 

e restauro, voltando agora, todos os dias do ano, a inspirar 

as visitas e os passeios românticos, quem sabe a bordo das 

charretes que tão bem conhecem os segredos deste refúgio. 

and 1869, this small building in the western part of the 

Park of Pena resembles an alpine chalet, a style that was 

en vogue in Europe at the time. Eclectically decorated, with 

painted murals, stucco work, tiling and cork standing out 

as ornamental features, this chalet helps turn this place 

into the most iconic romantic park in Portugal. The exterior 

features horizontal markings of painted plaster, resem-

bling wooden planks, and cork, which lines the banisters, 

frames the windows and doors and imitates vines. Partial-

ly destroyed by a fire in 1999, this chalet and garden have 

undergone renovation and restoration work, and now once 

again, every day of the year, inspire visits and romantic 

strolls, perhaps aboard the carriages that know the secrets 

of this refuge so well.
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CHEWTON  
GLEN SPA

Em harmonia com Hampshire 
In harmony with Hampshire

HEALTH    WELLNESS

TEXTO TEXT ANDREIA FILIPA FERREIRA  \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY  CHEWTON GLEN HOTEL & SPA

Na paisagem rural de Hampshire, com o Parque Nacio-

nal de New Forest a pintar o cenário de verde e as ondas da 

Naish Beach a poucos minutos, o Chewton Glen Spa respira 

a tradicional hospitalidade inglesa. Alojado na propriedade 

de 52 hectares do hotel Chewton Glen, pertencente a uma 

das mais luxuosas unidades hoteleiras do Reino Unido, 

este espaço de repouso alia o património clássico ao am-

biente moderno, tornando-

-se um lugar gracioso e um 

retiro de classe mundial. 

Provavelmente Frederick 

Marryat, que em 1847 aqui 

escreveu o seu romance 

Children of the New Forest, 

já não reconheceria hoje este 

local, devido à sua evolução 

em termos de tamanho, conforto e elegância. Mas a paz 

de espírito que a New Forest provoca continua exatamente 

a mesma. Talvez seja por isso que este refúgio continua a 

ser apreciado pela sua capacidade de colocar em equilí-

brio corpo e mente.  Combinando essa tradição clássica da 

decoração com uma abordagem contemporânea, caracte-

In the rural landscape of Hampshire, with the New For-

est National Park painting the setting green and the waves 

of Naish Beach a few minutes away, Chewton Glen Spa is 

a vision of traditional English hospitality. Stood within the 

52-hectare property of the Chewton Glen hotel, belonging 

to one of the most luxurious hotels in the United King-

dom, this space of repose combines classic heritage with 

modern surroundings, mak-

ing it a graceful place and a 

world class retreat. Frederick 

Marryat, who wrote his novel 

Children of the New For-

est here in 1847 probably 

wouldn’t recognise this place 

today, given how much it has 

evolved in terms of size, com-

fort and elegance. But the inner peace that the New Forest 

triggers is just as same as it always was. It may be because 

of this that this refuge is still appreciated for its ability to 

bring body and mind into balance. Combining this classic 

tradition of the decoration with a contemporary approach, 

characterised by the grandeur of the facilities, Chewton 

A aromaterapia é um dos 
tratamentos mais apreciados no 
Chewton Glen. \\ Aromatherapy 

is one of the most appreciated 
treatments at Chewton Glen. 
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rizada pela grandeza das instalações, o Chewton Glen Spa 

fornece um leque alargado de tratamentos, sempre com 

o mesmo intuito: a sintonia perfeita entre o relaxamen-

to corporal e a tranquilidade espiritual. Incluindo a maior 

piscina de hidroterapia da Europa e uma piscina coberta 

de 17 metros, revestida em mosaicos azuis e rodeada por 

colunas gregas, este espaço é reconhecido pelos seus tra-

tamentos de aromaterapia (uso dos óleos das plantas para 

benefício do corpo) e pelas salas de vapor. Com um serviço 

personalizado e destinado a mulheres, homens e crianças, 

este recanto na quietude do campo inglês procura a pureza 

de cada ingrediente e a sua mistura para revitalizar a ener-

gia positiva dos hóspedes. E como? Através das terapias de 

rosto, que atuam suavemente na face e no pescoço e são 

gentilmente realizadas através de técnicas delicadas que 

induzem à paz profunda; dos tratamentos de desintoxica-

ção com algas; e das massagens com pedras quentes (sei-

xos de lava vulcânica). 

Glen Spa offers a wide range of treatments, always with the 

same purpose: the perfect harmony between relaxing the 

body and peace of mind. Including Europe’s largest hydro-

therapy pool and a 17-metre covered swimming pool, lined 

with blue mosaics and surrounded by Greek columns, this 

space is renowned for its aromatherapy treatments (use of 

plant oils to benefit the body) and for its steam rooms. With 

a personalised service designed for women, men and chil-

dren, this place of peace in the English countryside strives 

for purity in every ingredient, blending them to revitalise 

the positive energy of its guests. And how does it do this? 

Through facial therapies, which work gently on the face 

and the neck and are carefully applied using delicate tech-

niques that induce profound peace; through algae detoxifi-

cation treatments; and through hot stone massages (using 

volcanic lava pebbles).
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FRANCISCO 
VARATOJO

TEXTO TEXT JOÃO AFONSO RIBEIRO \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY INSTITUTO MACROBIÓTICO PORTUGUÊS

«Não necessitamos de carne de um ponto 
de vista nutricional» \\«From a nutritional 

point of view we do not need meat»

Foi há mais de dois milénios que Hipócrates, o ‘pai da me-

dicina’, explicou ao mundo que «somos aquilo que come-

mos». Talvez por isso, Francisco Varatojo se tenha interes-

sado pela macrobiótica aos 16 anos, de tal forma que pôs 

de lado o objetivo de estudar medicina e rumou a Boston, 

nos Estados Unidos, onde se debruçou sobre os benefícios 

da alimentação e da filosofia de vida macrobióticas. Des-

de então, o agora diretor do Instituto Macrobiótico Por-

tuguês tem dedicado a sua vida ao estudo dos princípios 

alimentares que regem esta filosofia alimentar alterna-

tiva e, numa altura em que a OMS surge a desaconselhar 

as carnes vermelhas e processadas, Francisco Varatojo é 

um exemplo de alguém que não come carne há quatro dé-

cadas, ainda que, esporadicamente, deixe que o peixe lhe 

preencha o prato. Em entrevista, Francisco Varatojo, um 

dos nomes mais consagrados da macrobiótica mundial, 

fala-nos sobre equilíbrio alimentar, boas práticas alimen-

tares, criação de saúde e de… felicidade.  

More than two millennia ago, Hippocrates, the ‘father of 

medicine’, explained to the world that «we are what we 

eat». Maybe this is why Francisco Varatojo started to be 

interested in macrobiotics at the age of 16. So much so that 

he put to one side his goal to study medicine and headed 

to Boston, USA, to examine the benefits of macrobiotic nu-

trition and philosophy of life. Since then, the now director 

of the Portuguese Macrobiotic Institute has dedicated his 

life to the study of the dietary principles guiding this alter-

native food philosophy and, at a time in which the WHO 

has just advised against the regular consumption of red 

and processed meats, Francisco Varatojo is an example 

of someone who has not eaten meat for four decades, al-

though, now and again he does allow fish to appear on his 

plate. One of the most famous names in the macrobiotic 

world, Francisco Varatojo, tells us, in this interview, about 

nutritional balance, good eating habits, the establishment 

of health and of... happiness.

HEALTH  WELLNESS



A OMS acabou de colocar as carnes vermelhas e as car-

nes processadas na lista de alimentos potencialmente 

cancerígenos. Surpreende-o?  

Surpreende-me que só tenha sido agora. Há muitos anos 

que um grande número de estudos confirma a relação en-

tre o consumo de carne e muitos dos problemas degenera-

tivos modernos como o cancro.

Esta recomendação vai ao encontro daquilo que advoga?

Sim. Mas vou ainda mais longe: penso que não é neces-

sário comer nenhuma carne. Não só não necessitamos de 

carne de um ponto de vista nutricional, como o consumo 

de carne está atualmente a contribuir para a maioria dos 

problemas ambientais.

A lista de alimentos não recomendados engrossa a cada 

ano. A alimentação macrobiótica pode ser a solução?

A lista de alimentos não recomendados e recomendados 

vai sendo cada vez mais parecida com as recomendações 

preconizadas há muitas décadas pela macrobiótica. Acho 

que a solução passa pela macrobiótica ou por algo muito 

parecido com a macrobiótica.

Alergias, diabetes, colesterol, cancro e doenças cardio-

vasculares. Todas estas podem ser evitadas com uma ali-

mentação equilibrada?

The WHO has just put red meats and processed meats 

on the list of potentially carcinogenic foods. Does this sur-

prise you?

It surprises me that it has only happened now. For many 

years a large number of studies have confirmed the rela-

tionship between the consumption of meat and many of 

the modern degenerative problems, such as cancer.

Does this recommendation coincide with what you ad-

vocate?

Yes. But I take it even further: I think that you don’t need 

to eat meat at all. Not only do we not need meat from a nu-

tritional point of view, but also meat consumption is cur-

rently contributing to most environmental problems.

 

The list of foods that aren’t recommended gets longer 

every year. Could a macrobiotic diet be the solution?

The list of foods that are recommended and not recom-

mended is becoming increasingly similar to the recom-

mendations proposed by macrobiotics for many decades. 

I think the solution will involve macrobiotics or something 

very much like macrobiotics.

  

Allergies, diabetes, cholesterol, cancer and cardiovas-

cular diseases. Could all of these be prevented with a bal-

anced diet?

Sim, na maioria dos casos. Ou pelo menos a sua incidên-

cia seria mais reduzida com a adoção dos princípios ali-

mentares macrobióticos.

Quais são, então, os princípios e a origem da alimenta-

ção macrobiótica?

A alimentação macrobiótica é uma alimentação basea-

da na tradição alimentar da maioria dos povos, que é pre-

dominantemente de origem vegetal. Os cereais integrais, 

vegetais, leguminosas, sementes e frutos estão no centro 

do regime alimentar. No entanto, a alimentação macro-

biótica é uma prática bastante flexível e variada, quando 

aplicada de uma forma correta, que tem em consideração 

aspetos ambientais, climáticos, geográficos, sazonais, bio-

lógicos e, claro, diferenças individuais.

Qual a diferença entre a alimentação macrobiótica e a 

alimentação vegan? 

Uma alimentação vegan é essencialmente, por defini-

ção, uma alimentação sem quaisquer produtos de origem 

animal. A alimentação macrobiótica pode perfeitamente 

ser vegan quando excluímos produtos animais, mas existe 

um critério a partir do qual escolhemos os alimentos. Al-

gumas pessoas macrobióticas são vegan, outras comem 

pequena quantidade de produto animal ocasionalmente. 

Em climas muito frios ou em determinadas condições es-

Yes, in most cases. Or at least their impact would be re-

duced with the adoption of macrobiotic dietary principles.

So, what are the principles and origins of the macrobi-

otic diet?

The macrobiotic diet is a diet based on the dietary tra-

ditions of most peoples, which is mainly of plant origin. 

Whole grains, vegetables, legumes, seeds and fruits are at 

the centre of this diet. However, the macrobiotic diet is a 

very flexible and varied practice, when applied in the cor-

rect way, which takes into account environmental, climat-

ic, geographic, seasonal and organic aspects and, of course, 

individual differences.

 

What is the difference between a macrobiotic diet and 

a vegan diet?

A vegan diet is essentially, by definition, a diet without 

any products of animal origin. A macrobiotic diet can be 

perfectly vegan when we exclude animal products, but 

there is a criterion from which we chose the food. Some 

macrobiotic people are vegan, others occasionally eat a 

small amount of animal products. In very cold climates 

or in certain specific conditions, small amounts of animal 

products may be an option worth considering.

 

«A alimentação macrobiótica é 
baseada na tradição alimentar 
da maioria dos povos» \\ «The 
macrobiotic diet is based on the 

dietary tradition of most peoples»
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pecíficas, pequenas quantidades de produtos animais po-

dem ser uma opção a considerar.

Porque é que o peixe, em pequenas quantidades, é acei-

te e a carne ou os lacticínios não?

Todos os alimentos são aceites, não há alimentos proi-

bidos, apesar de a carne e os lacticínios não serem geral-

mente recomendáveis. Existem muitas razões para não se 

recomendarem lacticínios ou carne: gordura saturada, in-

tolerância à lactose, maior risco de doenças cardiovascu-

lares, alguns tipos de cancro, etc. Na macrobiótica, caso se 

consumam produtos animais, dá-se preferência a alimen-

tos mais afastados de nós de um ponto de vista biológico. 

Nesse aspeto, o peixe, particularmente de carne branca, é 

mais aconselhável do que a carne ou os produtos lácteos.

A alimentação macrobiótica é também um modo de 

vida. O que preconiza? 

Entre muitos outros princípios, respeitar o ambiente, 

respeitar os outros seres humanos e seres vivos, respon-

sabilidade pessoal, considerar o efeito dos nossos atos no 

mundo à nossa volta. 

Why is fish, in small quantities, accepted, but not meat 

or dairy products?

All foods are accepted; there are no forbidden foods. Not-

withstanding meat and dairy products are not generally 

recommended. There are many reasons why dairy prod-

ucts or meat are not recommended: saturated fat, lactose 

intolerance, increased risk of cardiovascular diseases, 

certain kinds of cancers, etc. In macrobiotics, if you con-

sume animal products, preference is given to food farther 

away from us from a biological point of view. In this aspect, 

fish, and in particular fish with white meat, is more recom-

mendable than meat or dairy products.

The macrobiotic diet is also a way of life. What does it 

recommend?

Among many other principles, respect for the environ-

ment, respect for other human beings and living beings, 

personal responsibility, considering the effect our actions 

have on the world around us.

«Todos os alimentos são aceites, 
não há alimentos proibidos» \\ 

«All foods are accepted, there are 
no forbidden foods»

Os princípios macrobióticos deixam de lado muitos dos 

alimentos que aprendemos ser importantes na roda/pirâ-

mide dos alimentos, que é ensinada desde a escola primá-

ria. Esses esquemas estão incorretos?

Sim, esses esquemas foram grandemente influenciados 

pela indústria alimentar e estão cada vez mais em desuso. 

Os esquemas alimentares atualmente recomendados pelo 

ministério da Agricultura americano ou pela Universidade 

de Harvard são muito mais parecidos com as recomenda-

ções alimentares macrobióticas.

Os pratos tradicionais portugueses vão de sobremaneira 

contra estas práticas (sarrabulho, francesinhas, bacalhau 

com natas, etc.). Sempre se comeu ‘mal’ em Portugal?

Os pratos mencionados não eram usados como alimen-

to principal pela maioria dos portugueses. A maioria deles 

era tradicionalmente usado em dias especiais e em pe-

quena quantidade, nada comparado com o que se faz ago-

ra. A classe rica comia muito mais produtos animais, mas 

também padecia de doenças que o resto da população não 

tinha. Aquilo que as pessoas consideram tradicional repor-

ta-se normalmente há uns 50 anos, o que é muito pouco 

tempo de um ponto de vista de tradição.

O povo português faz uma 

alimentação errada? Compara-

tivamente com o resto do mun-

do, temos uma alimentação 

mais ou menos equilibrada? 

O povo português, na ge-

neralidade, ainda come cereais, feijões, legumes, pão de 

qualidade aceitável, o que é bom. No entanto, nas grandes 

cidades e nas classes mais desfavorecidas começa-se a 

comer muito fast food e alimentos claramente desequi-

librados. Não creio que tenhamos uma alimentação mais 

desequilibrada quando comparada com os outros povos 

ocidentais, mas também não é muito melhor.

Luta-se contra a doença mas foca-se pouco na criação 

de saúde. O que poderia ser feito, a nível de diretivas para a 

educação para a saúde, no sentido de ‘criar saúde’?

Recomendar que se coma melhor, que se tenha mais 

atividade física, que se sigam os sonhos, que se expresse 

mais amor e compaixão, que se tenha mais contacto com 

a natureza...

Seguir um regime macrobiótico é caminhar no sentido 

da saúde e da felicidade?

Podemos obter saúde e felicidade através de muitos ca-

minhos, mas a macrobiótica, quando aplicada com bom 

senso, é uma excelente ferramenta nesse sentido.

Macrobiotic principles leave out many of the foods we 

learn to be important in the food wheel/pyramid, which 

is taught as early as primary school. Are these diagrams 

incorrect?

Yes, these diagrams were greatly influenced by the food 

industry and are increasingly out of use. The food dia-

grams currently recommended by the U.S. Department of 

Agriculture, or by Harvard University, are much more like 

the macrobiotic dietary recommendations.

Traditional Portuguese dishes are mainly far removed 

from these practices (sarrabulho, francesinhas, creamy 

codfish, etc.). Have we always eaten ‘badly’ in Portugal?

The dishes mentioned were not staple food for most of 

the Portuguese. Most of them were traditionally eaten on 

special occasions and in small amounts, nothing com-

pared to what is done now. The richer classes ate much 

more animal products, but also suffered from illnesses that 

the rest of the population didn’t get. What people consid-

er to be traditional normally refers to some 50 years ago, 

which is very little time from a point of view of tradition.

Do the Portuguese people eat the wrong food? Com-

pared to the rest of the world, 

do we have a more or less bal-

anced diet?

In general, the Portuguese 

people still eat cereals, beans, 

vegetables, bread of accept-

able quality, which is good. 

However, in the big cities, and in the most disadvantaged 

classes, people are starting to eat a lot of fast food and 

clearly unbalanced food. I do not think we have a more un-

balanced diet compared to other Western peoples, but also 

it isn’t a much better one.

We fight against illness but hardly focus on creating 

health. What could be done, in terms of health education 

policies, in order to ‘create health’?

Recommending better eating habits, more physical ac-

tivity, following your dreams, expressing more love and 

compassion, and having more contact with nature...

Is following a macrobiotic regime a journey towards 

health and happiness?

We can achieve health and happiness down many paths, 

but macrobiotics, when applied sensibly, is an excellent 

tool in this regard.
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FEITORIA 
RESTAURANTE

À descoberta dos sabores do mundo
Discovering the flavours of the world

TEXTO TEXT ANDREIA FILIPA FERREIRA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ALTIS BELÉM HOTEL & SPA

SUPREME FLAVOURS

Accompanying the calm current of the Tagus, we follow 

the waters towards the sea. From the Monument to the Dis-

coveries to the Tower of Belém, the setting becomes per-

fect with every step we take, as if the river itself were calling 

us to listen to it. In this idyllic stretch of riverfront we find 

one of the gastronomic secrets of the historic neighbour-

hood of Belém, Feitoria Restaurant & Wine Bar. Located 

right in the cultural heart of the capital, among museums 

and monuments of patriotic interest, this space is an ex-

ample of riverside luxury and design. One of the amenities 

of the Altis Belém Hotel & Spa, the Feitoria restaurant ben-

efits from contemporary architecture, in a building of sim-

ple composition recognisable for its large glass windows, 

which, thanks to the inexistence of visual barriers, ensure 

stunning views across the Tagus. Designed by Portuguese 

Acompanhando a corrente calma do Tejo, seguimos as 

águas em direção ao mar. Do Padrão dos Descobrimentos 

à Torre de Belém, o cenário torna-se perfeito a cada passo 

que damos, como se fosse o próprio rio que nos chamas-

se a ouvi-lo. É neste percurso idílico que encontramos um 

dos segredos gastronómicos do bairro histórico de Belém, 

o Feitoria Restaurante & Wine Bar. Localizado em pleno 

coração cultural da capital, entre museus e monumentos 

de interesse patriótico, este espaço é um exemplo de luxo 

e design à beira-rio. Inserido nas valências do Altis Belém 

Hotel & Spa, o restaurante Feitoria beneficia de uma ar-

quitetura contemporânea, num edifício de composição 

simples reconhecido pelas grandes janelas de vidro que, 

graças à inexistência de barreiras visuais, garantem uma 

vista luminosa sobre o Tejo. Com assinatura do arquiteto 
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português Manuel Salgado e com o design de interior sob 

responsabilidade de Margarida Grácio Nunes e Fernando 

Sanches Salvador, o Feitoria segue o mesmo ambiente 

decorativo do hotel que o alberga. Inspirado pelos Desco-

brimentos, num olhar muito contemporâneo sobre esse 

período histórico, o interior do restaurante transporta-nos 

para um ambiente sofisticado e confortável. Logo à entra-

da, como quem nos saúda, uma reprodução autenticada de 

um painel Namban retrata a chegada dos portugueses ao 

Japão e define o tom de cores utilizado em todos os mate-

riais que compõem o espaço: branco, preto e dourado. As 

mesas, rigorosamente aprumadas com toalhas e guarda-

napos de linho português, são compostas por peças em 

porcelana e copos de diferentes cores. 

architect Manuel Salgado and with interior design by 

Margarida Grácio Nunes and Fernando Sanches Salvador, 

Feitoria follows the same decorative environment of the 

hotel housing it. Inspired by the Portuguese Discoveries, 

in a highly contemporary vision of this historic period, the 

restaurant’s interior takes you to a sophisticated and com-

fortable setting. As soon as you enter, as if being greeted, 

an authenticated reproduction of a Namban panel portrays 

the arrival of the Portuguese in Japan and defines the tone 

of colours used in all the materials composing the space: 

white, black and gold. The tables, laid comme il faut with 

Portuguese linen table cloths and napkins, feature pieces 

in porcelain and glasses of varying colours.

Tudo parece ser pensado para levar o visitante a embar-

car numa verdadeira viagem gastronómica. Misturando o 

melhor dos sabores portugueses com as culinárias mais 

exóticas do mundo, evocando aqui novamente o espírito 

dos Descobrimentos, o Feitoria afirma-se como um con-

ceito gourmet de cozinha de autor. Pelas mãos do chef João 

Rodrigues e da sua equipa, o Feitoria conquistou a sua pri-

meira estrela Michelin em 2011 e tem-na renovado desde 

há quatro anos consecutivos. 

As influências gastronómicas 

dos territórios percorridos pe-

los exploradores portugueses 

– das Américas à Ásia e África 

– são uma das razões para essa 

conquista. 

Nos menus, compostos pelas 

melhores iguarias nacionais e 

internacionais, selecionadas 

exaustivamente de forma a cumprir os padrões de qualida-

de que o restaurante quer preservar, as opções expandem-

-se por Terra, Tradição, Viagem ou Raiz. Com entradas va-

riadas, desde ceviche de amêndoas e ervas marinhas a sa-

lada de queijo de ovelha e presa de porco ibérico curado em 

especiarias, não há apetite que não seja saciado no Feitoria. 

Nos pratos, as carnes de porco, a vitela maronesa grelhada e 

a quinoa vermelha cremosa são algumas das opções. Para 

os amantes do peixe, o robalo com arroz de Alcácer, algas, 

salicórnia grelhada, perceves, lingueirão e gamba da costa 

são escolhas possíveis. Para acompanhar a refeição, a carta 

Everything seems to be directed towards helping the 

visitor to embark on a veritable gastronomic voyage. 

Blending the best of Portuguese flavours with the world’s 

most exotic culinary traditions, calling to mind once 

again the spirit of the Portuguese Discoveries, Feitoria 

asserts its position as a gourmet cooking concept. Under 

the guiding baton of chef João Rodrigues and his team, 

Feitoria achieved its first Michelin star in 2011 and has re-

tained it each of the following 

four years. The gastronomic 

influences of the territories 

travelled by the Portuguese 

explorers – from the Ameri-

cas to Asia and Africa – are 

one of the reasons behind this 

achievement.

Within the tasting menus, 

made up of the finest national 

and international delicacies, carefully selected so as to the 

meet the quality standards the restaurant aims to uphold, 

the choices fall into the following categories: Land, Tradition, 

Journey and Root. With varied starters, from ceviche of 

almonds and seagrass, to ewe’s cheese salad and spiced 

cured Iberian pork presa, every kind of appetite is satis-

fied at Feitoria. For mains, black pork, grilled Maronês veal 

or creamy red quinoa are some of the options. For fish 

fans, the choices include wild sea bass with Alcácer rice, 

seaweed, grilled samphire, goose barnacles, razor clams 

and prawns. To accompany the meal, the wine list of the  

O conceito do Feitoria Restaurante 
& Wine Bar é inspirado nos 

Descobrimentos. \\ The concept 
of the Feitoria Restaurant & Wine 
Bar is inspired by the Portuguese 

Discoveries.
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de vinhos do Feitoria Restaurante & Wine Bar apresenta 

diversas sugestões, organizadas por características de vi-

nhos e criando uma dinâmica surpreendente. Dos vinhos 

a copo aos tintos, brancos ou rosés, passando pelas mais 

variadas gamas de champanhe e espumantes, a carta de 

vinhos deste espaço único evidencia a importância dada à 

satisfação das diferentes preferências vínicas de quem os 

visita. Não é à toa que um dos traços mais marcantes desta 

descoberta gastronómica seja a incrível garrafeira que se 

estende pela parede.

Feitoria Restaurant & Wine Bar boasts numerous sugges-

tions, organised according to wine characteristics, creat-

ing a surprising dynamic. From wines by the glass, or reds, 

whites and rosés by the bottle, to the most varied ranges 

of champagne and sparkling wines, the wine list in this 

unique space showcases the importance given to satis-

fying the varying wine preferences of its visitors. It’s no 

wonder that one of the most striking features of this gas-

tronomic discovery is the incredible wine cellar extending 

along the wall. 

for conquering new consumers. Word gets about, networks 

are formed and port wine comes out onto the street!

This celebration is also able to bring an international spe-

cialised public to Oporto and to the Demarcated Region 

of the Douro. Journalists from around the globe and spe-

cialists participate in the series of activities revealing the 

excellence of this wine and enrich their knowledge. These 

are the people who will spread this message in their coun-

tries of origin.

As we intend to keep this date alive throughout the year 

and to entrench the idea that every day in a port wine day, 

we have created My Port Wine day. Every month, on the 

11th, actions revolving around port wine will be organised at 

the Institute in Oporto’s historic centre. 

In the dialogue between tradition and modernity, our in-

tention is for Port Wine day to be the celebration of the 

Demarcated Region of the Douro and of its identity, but 

above all else, a landmark in the international celebration 

of Port Wine. 

OPINIÃO \\ OPINION

Todos os dias são dias de Vinho do Porto. Há um Vinho do 

Porto para cada dia, para cada momento. E há também 

um dia especial para celebrar e homenagear o Vinho do 

Porto, para brindar a esta enorme marca da cidade, da re-

gião e do mundo. Dia 10 de setembro é o Port Wine day, 

data em que em 1756 foi criada aquela que é a região vi-

tivinícola demarcada e regulamentada mais antiga do 

mundo, o Douro Vinhateiro. 

A primeira edição do Port Wine day, promovida pelo Ins-

tituto dos Vinhos do Douro e do Porto, em estreita arti-

culação com o setor, aconteceu em 2014 e desde logo se 

apresentou como uma iniciativa inovadora, capaz de unir 

os diversos intervenientes da fileira. Celebrar o PWd é um 

desafio constante e a edição de 2015 revelou a força da si-

nergia entre as empresas de Vinho do Porto, as caves de 

Vinho do Porto, os restaurantes e bares, as lojas dos mais 

variados tipos de negócio e entidades públicas. Todos es-

tes parceiros assumiram o Vinho do Porto como elemento 

de promoção, comunicando-o aos seus públicos de forma 

criativa, sinal da capacidade mobilizadora que este vi-

nho tem e da sua versatilidade. Com a adesão de áreas de  

atividade que estão para além do vinho, afirmam-se no-

vas oportunidades para a conquista de novos consumido-

res. Comunica-se de forma global, cria-se rede e traz-se o  

Vinho do Porto para a rua!

Esta celebração tem também a capacidade de trazer ao 

Porto e à Região Demarcada do Douro um público espe-

cializado internacional. Jornalistas de todo o mundo e es-

pecialistas participam num conjunto de atividades que 

evidenciam a excelência deste vinho e enriquecem o seu 

conhecimento. São eles que divulgam esta mensagem nos 

seus países de origem.

Como pretendemos manter viva esta data ao longo do ano 

e enraizar a ideia de que todos os dias são dias de Vinho do 

Porto, criámos o My Port Wine day. Todos os meses, no dia 

10, serão promovidas ações em torno do Vinho do Porto, no 

Instituto, no Centro Histórico do Porto.

No diálogo entre a tradição e a modernidade pretendemos 

que o PWd seja a celebração da Região Demarcada do Dou-

ro e da sua identidade, mas acima de tudo um marco de ce-

lebração internacional do Vinho do Porto.

Port Wine day – Celebrar o Vinho do Porto

Every day is a Port Wine day. There is a Port for every day, 

for every moment. And there is also a special day to cel-

ebrate and pay tribute to Port Wine, to toast this huge icon 

of the city, of the region and of the world. September 10 is 

Port Wine day, the date on which, in 1756, the world’s oldest 

demarcated winegrowing region, the Douro, was created.

The first edition of Port Wine day, organised by the Douro 

and Port Wine Institute, in close cooperation with the sec-

tor, was held in 2014 and proved an innovative initiative 

from the outset, able to unite all those involved in the in-

dustry. Celebrating Port Wine day is a constant challenge 

and the 2015 edition revealed the strength of synergy be-

tween Port Wine companies, Port cellars, restaurants and 

bars, as well as stores dealing in the most varied of busi-

ness areas and public bodies. All these partnerships saw 

Port Wine as a promotional element, creatively promoting it 

to their publics, proving the capacity for mobilisation of this 

wine and its versatility. With the involvement of industries 

beyond the world of wine, new opportunities are assured 

Port Wine day – Celebrating Port Wine

MANUEL DE NOVAES CABRAL
Presidente do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto I.P. (IVDP)
President of the Douro and Port Wine Institute I.P. (IVDP)



DUAS QUINTAS
O vinho que há 25 anos revolucionou o Douro
The wine that revolutionised the Douro 25 years ago

TEXTO TEXT JOÃO AFONSO RIBEIRO \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DANIEL CAMACHO

No final do verão, e pela 25.ª vez, dá-se início à vindima das 

uvas que dão origem a um dos mais carismáticos e emble-

máticos vinhos ‘Douro’. O Duas Quintas, da Casa Ramos 

Pinto, carrega o peso da história vitivinícola de uma região, 

que há 25 anos passou de famosa pelos Vinhos do Porto 

a também famosa pela produção de alguns dos melhores 

vinhos tintos e brancos de Portugal. Um vinho marca-

damente duriense, o Duas Quintas tem origem em duas 

quintas bem diferentes – Ervamoira e Bons Ares – que, 

juntas, produzem a matéria-prima para um néctar que, no 

ano em que comemora as bodas de prata, se assume como 

um clássico e que a Villas&Golfe foi conhecer no íntimo da 

sua conceção: as vindimas.

At the end of summer, and for the 25th time, the grapes that 

give rise to one of the most charismatic and iconic ‘Douro’ 

wines began to be harvested. Duas Quintas, from Casa  

Ramos Pinto, carries the weight of the winegrowing his-

tory of a region, which, 25 years ago, moved from being 

famous for its Port Wines, to also being famous for pro-

ducing some of the best red and white wines in Portugal. 

A distinctly Douro wine, Duas Quintas originates from two 

very different estates – Ervamoira and Bons Ares – which, 

together, produce the raw material for a wine, which, in the 

year it celebrates it silver anniversary, stands as a classic, 

which Villas&Golfe experienced in the intimacy of its con-

ception: the grape harvest.

SUPREME FLAVOURS
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João Nicolau de Almeida, sempre bem-disposto, recebe-

-nos na aldeia de Muxagata, perto de Vila Nova de Foz Coa. 

Filho de Fernando Nicolau de Almeida, o criador do famoso 

Barca Velha, João Nicolau de Almeida foi o homem que, nos 

anos 1980, arregaçou as mangas e criou, juntamente com 

o tio José Rosas, a ‘quinta modelo’ do Douro, daí em diante 

conhecida como Ervamoira. Estudou enologia em Bordéus 

e foi de França que trouxe o co-

nhecimento e ideias fervilhan-

tes para o Douro, que até então 

definhava sob a égide de co-

nhecimentos e práticas semi-

medievais. Ervamoira, a quinta, 

só começou a dar fruto após 

um metódico estudo de castas 

e porta-enxertos e introdução de outras técnicas que, até 

então, estavam longe de ser uma realidade no retrógrado 

setor vitivinícola português. É a partir de 1990 que o Duas 

Quintas é colocado no mercado e é aclamado pela crítica 

como um vinho de qualidade ímpar, resultado dos diversos 

estudos feitos, da inovadora plantação de vinhas ‘ao alto’, 

por talhões de castas separadas, práticas até então inédi-

tas na região do Douro e que revolucionaram os vinhos de 

mesa durienses. 

Ao deixar Muxagata, entramos num caminho em terra 

batida que nos leva a Ervamoira, num percurso atribula-

do que deixa antever o isolamento da quinta. Ervamoira 

João Nicolau de Almeida, always in a cheerful mood, 

greets us in the village of Muxagata, close to Vila Nova 

de Foz Coa. The son of Fernando Nicolau de Almeida, the 

creator of the famed Barca Velha, João Nicolau de Almeida 

was the man, who, in the 1980s, rolled up his sleeves and 

created, together with his uncle José Rosas, the ‘model es-

tate’ of the Douro, known from then on as Ervamoira. He 

studied oenology in Bordeaux 

and it was from France, burst-

ing with ideas, that he brought 

his savoir faire to the Douro, 

which until then was defined 

under the aegis of knowhow 

and practices that were practi-

cally medieval. Ervamoira, the 

estate, only began to bear fruit after a methodical study 

of grape varieties and rootstocks, and the introduction of 

other techniques, which, until then, were far from being 

a reality in the backward Portuguese winegrowing sector. 

Duas Quintas first arrived on the market in 1990, when it 

was acclaimed by critics as a wine of unrivalled quality, the 

result of the many studies made, of the innovative ‘vertical’ 

planting of vines, by individual blocks of single varieties, 

practices until then unheard of in the Douro region and 

which would revolutionise table wines from there.

As we leave Muxagata, we join a dirt track, which takes 

us to Ervamoira, on a rocky road that hints at the isolation 

O Duas Quintas revolucionou os 
vinhos de mesa produzidos no 

Douro Superior. \\ Duas Quintas 
revolutionised the table wines 
produced in the Upper Douro.

A quinta de Ervamoira é um 
laboratório vitícola ao ar livre. \\ 

The Ervamoira estate is an open-
air wine laboratory.

é um laboratório vitícola ao ar livre, numa quinta cuja for-

ma a transforma num anfiteatro natural de características 

únicas. As suas colinas, que sobem e descem harmonio-

samente em diferentes direções, estão completamente 

plantadas por vinhas que recebem diferentes estímulos 

solares, variáveis de acordo com a exposição, numa ex-

tensão impressionante, que se prolonga por 150 hectares. 

Aqui, reina um silêncio bucólico, influenciado apenas pelo 

vagaroso correr do rio Coa no 

fundo do vale, e sazonalmen-

te perturbado por um distante 

eco oriundo de uma formação 

de pessoas e carrinhas que ini-

ciam o longo processo de vindi-

ma. Em Ervamoira as vindimas 

começam em agosto, altura em que carrinhas, tratores e 

pessoas se deslocam em massa pela quinta, numa procis-

são aparentemente ilógica. A colheita não é linear, segue a 

ordem dos talhões maduros e prontos para serem colhidos, 

ainda que, por vezes, isto signifique que o próximo talhão a 

ser vindimado implique uma deslocação ao extremo oposto 

da quinta. O grupo que vindima Ervamoira, composto por 

cerca de 90 pessoas, impressiona pela heterogeneidade 

daqueles que aproveitam a sazonalidade para garantir um 

of the estate. Ervamoira is a winemaking laboratory un-

der the skies, on an estate the shape of which transforms 

it into a natural amphitheatre of unique characteristics. Its 

hills, which rise and fall harmoniously in different direc-

tions, are entirely planted with vines, which receive differ-

ent solar stimulation, variable according to exposure, in an 

impressive expanse stretching 150 hectares.

Bucolic silence rules here, broken solely by the slug-

gish flow of the Coa River deep 

down in the valley, and sea-

sonally disrupted by a distant 

echo of a formation of peo-

ple and vans, beginning the 

long process of harvesting. In  

Ervamoira, the harvest begins 

in August, at which time vans, tractors and people set off 

in mass through the estate, in a seemingly illogical proces-

sion. The harvest isn’t linear, it moves according to parcels 

that are ripe and ready to be picked, even if, sometimes, 

this means that the next parcel to be harvested implies 

moving to the opposite end of the estate. The group har-

vesting Ervamoira, made up of some 90 people, impresses 

with the variety of people making use of the season to gain 

some extra income. Bright and early, from seven o’clock in 
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rendimento extra. Bem cedo, a partir das 7 horas da ma-

nhã, famílias inteiras, de diferentes gerações, deslocam-se 

pela quinta e carregam as carrinhas com as uvas já ma-

duras pela especificidade do clima nesta região do Douro. 

O grupo é maioritariamente composto por mulheres, cuja 

função se centra exclusivamente no corte dos cachos. Aos 

homens, cabe a tarefa de acartar os cestos já preenchidos 

rumo às carrinhas, num vai e vem alucinante. 

Daqui, as uvas seguem para Bons Ares, a quinta que 

compõe o dueto vinícola do Duas Quintas. Bons Ares tem 

the morning, entire families, of different generations, make 

their way through the estate and load the vans with grapes 

already ripened by the specific nature of the climate of this 

region of the Douro. The group is mainly made up of wom-

en, whose role focuses exclusively on cutting bunches. The 

men are responsible for lugging the filled baskets to the 

vans, in a mind-boggling toing and froing.

From here, the grapes are taken to Bons Ares, the estate 

composing the vinous duet of Duas Quintas. Bons Ares is 

easy to get to and the main entrance stands before a large 

bons acessos e a entrada principal dá de frente para um 

grande edifício: o moderno centro de vinificação da Ramos 

Pinto. Os 30 hectares plantados em Bons Ares, a 600 metros 

de altitude (Ervamoira está a 150 metros), conferem ao Duas 

Quintas uma frescura característica desse vinho. É ali, nos 

Bons Ares, que as uvas passam por uma segunda escolha 

sob rigorosos critérios de qualidade, sendo depois distribuí-

das de acordo com o vinho que vão produzir: Douro Clássico 

ou Reserva. Aqui estão instala-

das as cubas em inox, madeira 

e cimento, bem como as pren-

sas horizontais de enchimento 

automático. Entretanto, lado a 

lado com estes sistemas mo-

dernos, é nos lagares que 12 

homens se abraçam e pisam 

as uvas a um ritmo acelerado, 

enquanto conversam, bem-

-dispostos. João Nicolau de 

Almeida coordena a equipa de 

enólogos liderada por Teresa Ameztoy e o seu assistente, 

João Luís Baptista, que, ano após ano, trabalham amiúde 

na criação de um néctar que cumpra os requisitos de qua-

lidade que caracterizam o Duas Quintas. Nos Bons Ares, 

termina-se o que se começa em Ervamoira e é com res-

ponsabilidades partilhadas que ambas as quintas da Ra-

mos Pinto são pioneiras na criação de um vinho que há 

muito conquistou um lugar de referência na cena vinícola 

nacional e internacional. 

building: the modern winemaking centre of Ramos Pinto. 

The 30 hectares planted at Bons Ares, at an altitude of 600 

metres (Ervamoira is at 150 metres), provide Duas Quintas 

with the freshness it is known for. It is there, in Bons Ares, 

that the grapes go through a second selection process, 

according to rigorous quality criteria, before then being 

distributed according to the wine they are going to pro-

duce: Douro Clássico or Reserva. This is where the stain-

less steel, wooden and cement 

vats are installed, as well as 

the automatic-filling horizon-

tal presses. In the meantime, 

shoulder to shoulder with these 

modern systems, it is in the 

stone grape presses that 12 men 

lock arms and tread grapes at a 

rapid pace, while they happily 

chat to each other. João Nico-

lau de Almeida coordinates the 

team of oenologists, led by Te-

resa Ameztoy, and her assistant, João Luís Baptista, who, 

year after year, work hard to create a wine that fulfils the 

quality requirements characterising Duas Quintas. In Bons 

Ares, what was started in Ervamoira is completed, and it is 

through shared responsibility that both the Ramos Pinto 

estates are pioneers in the creation of a wine that long ago 

achieved landmark status in the national and international 

wine scene.

Bons Ares, que compõe o dueto 
vinícola do Duas Quintas, 

integra o moderno centro de 
vinificação da Ramos Pinto. 

\\ Bons Ares, with composes 
the Duas Quintas wine 

duet, is home to the modern 
winemaking centre of Ramos 
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Em 1880, Georges-Edouard Piaget vivia obcecado por 

criar o mais belo dos presentes de Natal para oferecer à 

sua amada, como símbolo de amor eterno. Trabalhan-

do de dia e de noite para alcançar o objetivo, Georges-

-Edouard criou um relógio de bolso que a sua amada 

guardou como um talismã. Desde então, o amor inspira 

a tradição relojoeira da Piaget e, bem no coração da re-

gião suíça de Jura, a fábrica da marca vai concebendo 

fabulosas peças de joalharia para marcar os momen-

tos inesquecíveis. Este conjunto de peças faz parte dos 

modelos desenhados para a época natalícia. 

In 1880, Georges-Edouard Piaget was obsessed with 

creating the most beautiful of Christmas presents to 

give to his loved one, as a symbol of his eternal love. 

Working day and night to achieve his goal, Georges-

Edouard Piaget created a pocket watch that his loved 

one would keep as a talisman. Ever since then, love in-

spires the watch-making tradition of Piaget and, right 

in the heart of the Swiss region of the Jura, the brand’s 

factory produces fabulous pieces of jewellery to mark 

unforgettable moments. This series of pieces are some 

of the models designed for the Christmas season.

PIAGET

\\SIXTH SENSE



Numa coleção de alta joalharia criada sob patrocínio de 

Sua Alteza Gajsingh II, o Marajá de Jodhpur, a Boucheron 

traz a inovação e ousadia da Índia contemporânea de 

mãos dadas com a beleza da tradição. Através de materiais 

inovadores, como o mármore Makrana – a mesma pedra 

usada na construção do Taj Mahal – e a areia do deserto de 

Thar, a coleção Bleu de Jodhpur apresenta 60 peças des-

lumbrantes. O colar reversível Jodhpur, uma interpretação 

romântica da Cidade Azul ou Cidade do Sol, é uma dessas 

peças, com um diamante central de seis quilates, safiras e 

ouro branco.

In a fine jewellery collection created under the patron-

age of His Highness Gajsingh II, the Maharaja of Jodhpur, 

Boucheron brings innovation and daring from contem-

porary India, hand-in-hand with the beauty of tradition. 

Through innovative materials, such as Makrana marble – 

the same stone used in the construction of the Taj Mahal 

– and sand from the Thar Desert, the Bleu de Jodhpur col-

lection features 60 stunning pieces. The reversible Jodhpur 

necklace, a romantic interpretation of the Blue City or Sun 

City, is one of these pieces, with a central diamond of six 

carats, sapphires and white gold.

BOUCHERON

Com linhas limpas, cosmopolitas e contemporâneas, a co-

leção da Tod’s volta a dar primazia à qualidade artesã. Mis-

turando as tendências desportivas com o luxo característi-

co que acompanha a marca em cada estação, as propostas 

para o inverno envolvem a elegância dos acessórios. Com 

malas em couro bordeaux, bege, branco ou azul, as ten-

dências da Tod’s foram pensadas para as mulheres sofis-

ticadas e boémias. 

With clean, cosmopolitan and contemporary lines, the col-

lection from Tod’s once again gives precedence to quality 

craftsmanship. Blending sports trends with the character-

istic luxury that accompanies the brand every season, the 

suggestions for the winter involve the elegance of acces-

sories. With bags in bordeaux, beige, white or blue leather, 

the trends from Tod’s have been developed for sophisticat-

ed and bohemian women.

TOD’S

Numa coleção que traz as cores à estação mais fria, a  

Versace apresentou as tendências para este outono-

-inverno na Milan Fashion Week. Trazendo à passerelle 

os cabelos compridos e os saltos altos, na maior parte das 

vezes incorporados nas botas altas, bem acima do joelho, a 

marca italiana aposta em peças que vestem cores como o 

preto, o vermelho, o amarelo e o verde. Os vestidos curtos, 

com recurso a lantejoulas e pregas ou letras que soletram 

Versace como um puzzle, são algumas das propostas. 

In a collection that brings colours to the coldest season, 

Versace unveiled its trends for this autumn-winter at  

Milan Fashion Week. Bringing long hair and high heels to 

the catwalk, for the most part incorporated in high boots, 

well above the knee, the Italian brand focuses on pieces 

that feature colours such as black, red, yellow and green. 

Short dresses, featuring sequins and pleats, or letters that 

spell out Versace like a puzzle, are some of the suggestions.

VERSACE
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Pelos jardins encantados que a coleção I Giardini di Bulgari 

nos mostra, encontramos relógios que são verdadeiras 

obras de arte. Com técnicas decorativas artesanais, que 

envolvem a pintura em miniatura, esta mágica coleção 

apresenta quatro modelos distintos. Os relógios incorpo-

ram mostradores originais, que tornam as suas funções 

visíveis e afirmam a sua identidade. Il Giardino Lariano, por 

exemplo, traz-nos o romantismo do céu noturno sob o qual 

passeia o cisne, num mostrador de base em ouro e crave-

jado com 65 diamantes e uma pulseira em couro de jacaré 

violeta brilhante.

Within the enchanted gardens that the I Giardini di Bulgari 

collection shows us, we find watches that are veritable 

works of art. With artisanal decorative techniques, which 

involve miniature painting, this magical collection features 

four different models. The watches boast original dials, 

which reveal their working parts and assert their identity. 

Il Giardino Lariano, for example, brings us the romanticism 

of the night sky, under which a swan glides by, on a dial 

with a gold base, set with 65 diamonds, and a brilliant vio-

let strap in alligator skin.

BULGARI

Considerada a fragrância mais icónica da Giorgio Armani, a 

Sì espelha a história de uma mulher elegante, genuína, forte, 

apaixonada e realizada. Com notas de groselha, este perfu-

me é o símbolo da simplicidade e intemporalidade da mar-

ca que celebra os 40 anos com uma edição limitada e ultra 

luxuosa. Num frasco de vidro Murano, feito à mão pelo ate-

lier Salviati, o Sì Eau de Parfum Intense chega agora como 

Sì Murano Edition, limitado a 75 embalagens em rosa pálido 

com um topo em prisma de cristal. O frasco é decorado com 

uma fina camada de folha de ouro de 24 quilates.

Considered the most iconic fragrance of Giorgio Armani, Sì 

reflects the story of an elegant, genuine, strong, passion-

ate and accomplished woman. With notes of cassis, this 

perfume is the symbol of simplicity and timelessness of 

the brand that celebrates 40 years with a limited and ultra 

luxury edition. In a Murano glass flacon, handcrafted by the 

Salviati atelier, the Sì Eau de Parfum Intense now arrives in 

the Sì Murano Edition, limited to 75 numbered bottles in pale 

pink with a glistening crystal stopper. The bottom of the fla-

con is decorated with a fine layer of 24-carat gold leaf.

GIORGIO ARMANI

\\QUINTESSENCE

JAEGER-LECOULTRE

Num encontro perfeito entre a arte relojoeira e o artesanato 

raro, a Jaeger-LeCoultre apresenta quatro modelos de re-

lógios que vestem uma elegância deslumbrante. Transmi-

tindo a mensagem de leveza e foco no essencial, a coleção 

Master Ultra Thin Squelette associa os modelos extrafinos 

à esqueletização, à gravura, ao esmalte e à cravação, numa 

aposta audaciosa. Com uma decoração milimétrica, esta 

gama inclui mostradores divididos em doze zonas, para 

uma leitura mais fácil das horas. Os Métiers Rares, visíveis 

tanto na face como no verso do relógio, são a verdadeira 

essência dos modelos. Cada exemplar incorpora uma pul-

seira em couro de crocodilo e ornamentos em madrepérola 

e diamantes.

In a perfect union between watch-making art and rare 

craftsmanship, Jaeger-LeCoultre presents four watch 

models dressed in stunning elegance. Transmitting a sense 

of lightness and focusing on the essential, the Master Ultra 

Thin Squelette collection associates ultra thin models with 

skeletonising, engraving, enamelling and jewel setting, in a 

daring move. With decoration to the millimetre, this range 

includes dials divided into twelve zones, making it easier 

to tell the time. The Métiers Rares, visible both on the front 

and the rear of the watch, are the true essence of the mod-

els. Each version features an alligator leather strap and 

mother-of-pearl and diamond ornamentation.

130 \\  Villas&Golfe Villas&Golfe  \\ 131 



Inspirada no dinamismo que a cidade de Milão mostrava 

na década de 1950, quando as construções se erguiam com 

bravura quebrando o silêncio dos palácios que iam fican-

do no passado, a coleção da Canali mistura a precisão e a 

criatividade explosiva desses tempos com a praticidade 

da típica elegância italiana. Tentando construir uma ponte 

entre a tradição e a modernidade, aplicando os materiais 

requintados e a experiência da alfaiataria em novas pro-

porções, a Canali apresenta uma coleção única. Em contor-

nos lineares, estes botões de punho em ouro rosa são uma 

das peças que compõem esta coleção. 

Inspired by the dynamism that the city of Milan displayed 

during the 1950s, when buildings bravely rose, breaking 

the silence of the palaces lost in the past, the collection 

from Canali blends the precision and explosive creativity of 

these times with the practicality of typical Italian elegance. 

Endeavouring to build a bridge between tradition and mo-

dernity, applying the sophisticated materials and expe-

rience of tailoring, in new proportions, Canali presents a 

unique collection. Boasting linear contours, these cufflinks 

in pink gold are one of the pieces making up this collection.

CANALI

Funcionalidade e luxo. São estas as premissas que orientam 

a nova gama de acessórios da Bentley. Aliando a alta quali-

dade artesanal com os materiais requintados e a atenção ao 

detalhe, a marca lançou mais de 300 itens que encarnam o 

seu bom gosto característico. Com acessórios pensados tan-

to para homem como para mulher, esta gama é composta por 

várias coleções distintas: Business, Style, Home, Heritage, 

Bespoke, Colour e Bentley. Os artigos Business, por exem-

plo, foram desenhados para garantir a elegância no mundo 

do trabalho, com uma vasta opção de bolsas em couro que 

asseguram a confiança em cada viagem de negócios. 

Functionality and luxury. These are the premises guiding 

the new range of accessories from Bentley. Combining high 

quality craftsmanship with sophisticated materials and at-

tention to detail, the brand has launched more than 300 items 

that incarnate its characteristic good taste. With accessories 

designed as much for men as for women, this range is com-

posed of several different collections: Business, Style, Home, 

Heritage, Bespoke, Colour and Bentley. The Business items, 

for example, have been designed to guarantee elegance at 

work, with a vast choice of leather travel bags to ensure con-

fidence on every business trip.

BENTLEY

HACKETT LONDON

Numa coleção que apresenta os homens que fazem mover 

o mundo, a Hackett London traz peças que se adaptam ao 

estilo do homem de sucesso da atualidade. Inspirada na 

nova geração que, segundo a marca, procura a mudança 

e o progresso, com homens inovadores, visionários e res-

ponsáveis pela transformação, a coleção conta com peças 

de caxemira, gangas escuras e casacos oversize como ten-

dência evidente. A Hackett London procura nesta coleção 

carimbar o uso de fato pelo homem que quer estar impe-

cável em todas as ocasiões.

In a collection that presents men, who make the world 

move, Hackett London brings pieces that adapt to the style 

of today’s successful man. Inspired by the new genera-

tion, which, according to the brand, is striving for change 

and progress, with innovative, visionary men responsible 

for the transformation, the collection features pieces in 

cashmere, dark denim and oversize jackets as the stand-

out trend. Hackett London strives, with this collection, to 

rubber-stamp the wearing of suits for men, who want to 

be impeccable at all times.
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HUGO BOSS

Entre as novas formas e os estilos contemporâneos que 

marcam a coleção Hugo Boss, há uma expressão-chave 

que parece caracterizar da melhor forma as peças da mar-

ca: precisão sob medida. Com casacos e fatos perfeitamen-

te proporcionais, a elegância continua a ser o símbolo de 

cada look desta coleção. Recorrendo a tecidos de qualidade 

superior que incorporam tecnologias respiráveis e acaba-

mentos que repelem a água, a Hugo Boss inspirou-se nos 

destinos de inverno sofisticados, refletindo a arquitetura al-

pina. Desde casacos acolchoados às elegantes jaquetas, os 

looks Hugo Boss são citadinos e, ao mesmo tempo, adaptá-

veis às condições mais frias, como a montanha. 

Between the new shapes and contemporary styles that 

mark the Hugo Boss collection, there is a key expression 

that seems to best characterise the pieces of the brand: 

bespoke precision. With perfectly proportioned jackets 

and suits, elegance remains the symbol of every look of 

this collection. Using fine quality fabrics, which incorporate 

breathable technology, and finishes that repel water, Hugo 

Boss draws its inspiration in sophisticated winter destina-

tions, reflecting Alpine architecture. From quilted jackets, 

to elegant coats, the Hugo Boss looks are urban and, at the 

same time, adaptable to coldest of conditions, as in moun-

tain settings.

O fabricante inglês de telemóveis de luxo lançou um novo 

modelo de smartphone de alto desempenho. O Signature 

Touch procura ser uma sinergia entre a tecnologia de pon-

ta, serviços dedicados e qualidade inigualável de fabrico e 

de materiais, incorporando toda a precisão de um telemó-

vel produzido à mão. Equipado com um ecrã LCD Full-HD 

5,2’’ com resolução de 428 pixéis por polegada, este novo 

modelo está protegido por um vidro de safira de quinta 

geração. Com uma câmara de 21 megapixéis e a capaci-

dade de fazer vídeos 4K, o Signature Touch está disponível 

numa gama de quatro cores. 

The English luxury mobile phone manufacturer has 

launched a new high performance smartphone model. 

The Signature Touch aims to be a synergy between cut-

ting edge technology, dedicated services and unrivalled 

manufacturing quality and materials, incorporating all 

the precision of a handcrafted mobile phone. Fitted with a 

Full-HD LCD 5.2” screen, with 428 pixel per inch resolution, 

this new model is protected with fifth generation sapphire 

glass. With a 21 megapixel camera and 4K video capability, 

the Signature Touch is available in a range of four colours.

VERTU

HERMÈS

A marca francesa fundada em 1837 por Thierry Hermès há 

muito que mostrou que os tempos de produtora de arreios 

para cavalos ficaram no passado. Produzindo diversos arti-

gos de luxo, desde lenços a cachecóis para homem, sempre 

com recurso aos tecidos da maior qualidade, a Hermès é 

um símbolo de sofisticação. As gravatas de 7 cm, em seda, 

são exemplos dessa elegância com que a marca quer pre-

sentear o homem atual. Com um design que faz lembrar 

os lenços das coleções da marca, as gravatas incorporam 

cores que vão desde o azul-marinho ao bordeaux. 

The French brand founded in 1837 by Thierry Hermès has 

long proved that the time for producing horse harnesses 

is well behind it. Producing various luxury items, from silk 

scarves to men’s scarves, while always using the finest 

quality fabrics, Hermès is a symbol of sophistication. The 7 

cm silk ties (tie 7) provide examples of this elegance, with 

which the brand wants to present to modern man. With a 

design that brings to mind the silk scarves in the brand’s 

collections, the tie 7s feature colours that range from navy 

blue to bordeaux.

Villas&Golfe  \\ 135 



Villas&Golfe  \\ 137 

LUXURY  STYLE

MARIA  
JOÃO BAHIA

A criadora de sonhos \\ The dream maker 

TEXTO TEXT JOÃO AFONSO RIBEIRO \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY 1- EDUARDO GODINHO; MÁRIO PRÍNCIPE

Maria João Bahia celebra, em 2015, 30 anos de uma carreira 

literalmente preciosa. Criadora de sonhos, como gosta de 

se definir, esta designer de joias tem no currículo, entre ou-

tros trabalhos, a conceção dos prémios para os Globos de 

Ouro, prémios atribuídos anualmente pela SIC, e de um re-

licário que o Patriarcado de Lisboa ofereceu ao Papa Bento 

XVI, aquando da visita papal a Lisboa. Há 30 anos que cria 

joias que contam histórias e que transportam simbolis-

mos, sejam positivos ou negativos. Recebe os clientes na 

loja própria, situada na exclusiva Avenida da Liberdade lis-

boeta e quem toca à campainha procura essencialmente a 

exclusividade e a elegância de uma peça com assinatura 

Maria João Bahia, um nome próprio que há muito se tornou 

uma marca de referência no panorama joalheiro nacional. 

In 2015 Maria João Bahia celebrates 30 years of a literally 

precious career. Maker of dreams, as she likes to define 

herself, this jewellery designer boasts a portfolio featur-

ing, among other words, designing the statuettes for the 

Globos de Ouro, awards given out each year by SIC, and  

a reliquary which the Lisbon Patriarchate gave to Pope 

Benedict XVI during the papal visit to Lisbon. For 30 years 

she has been creating jewels that tell stories and that 

convey symbolism, both positive and negative. She wel-

comes her customers in her own store, located on Lisbon’s 

exclusive Avenida da Liberdade and, anyone ringing the 

bell is primarily on the lookout for the exclusivity and the  

elegance of a piece bearing Maria João Bahia’s name, 

which has long been a benchmark in the Portuguese jew-

ellery industry.
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Maria João Bahia tem no relicário 
feito para o Papa Bento XVI um dos 
pontos altos da carreira. \\ One of 

the high points in Maria João Bahia’s 
career is the reliquary made for Pope 

Benedict XVI.

A expansão para o estrangeiro, 
com uma loja fora de portas, é um 

dos objetivos em perspetiva. \\ 
Expanding abroad, with a store 

outside Portugal, is one of the goals in 
her sights.

Maria João Bahia’s customers are greeted by a locked 

door when they arrive at 102, Avenida da Liberdade. Not 

out of exclusivity, rather for security reasons. Despite the 

service also being personalised, the designer is quick to 

explain that exclusiveness doesn’t lie in a locked door, 

but rather in the pieces 

themselves: «the pieces tell 

stories and the stories are 

unique; they are the story of 

the person buying them». 

With no family before her in 

the jewellery business, Ma-

ria João also ventured, while 

a student, along the mean-

ders of a degree in Law, but 

it was jewellery that aroused her curiosity. With the long-

winded legal volumes put aside definitively, she began to 

make small designs for other jeweller’s in Lisbon. «It was a 

way of making ground in a world that was predominantly 

masculine», she explains.

The aim had always been to set up her own business, 

which led her to turn down partnership proposals with 

many shops and also famous watch brands. Business 

was going well and her portfolio of customers grew, al-

lowing her to take the leap of opening a shop in the Dom 

Pedro hotel, in a phase in which she was already only sell-

É à porta fechada que Maria João Bahia recebe os clientes 

no n.º 102 da Avenida da Liberdade. Não por exclusividade, 

mas por segurança. Não obstante o atendimento ser, tam-

bém, personalizado, a designer apressa-se em explicar que 

a exclusividade não está numa porta fechada, mas sim nas 

peças propriamente ditas: 

«as peças contam histórias 

e as histórias são únicas, são 

a história de quem as com-

pra». Sem antecedência fa-

miliar na área da joalharia, 

Maria João ainda se aven-

turou, enquanto estudante, 

pelos meandros de uma li-

cenciatura em Direito, mas 

era a joalharia que lhe despertava curiosidade. Postos defi-

nitivamente de lado os maçudos livros de legislação, come-

çou por fazer pequenos arranjos para outras ourivesarias 

de Lisboa. «Era uma forma de ganhar espaço num mundo 

que era predominantemente masculino», explica. 

O objetivo sempre foi criar um negócio próprio, o que a 

levou a recusar propostas de parcerias com diversas lojas 

e até famosas marcas de relógios. O negócio corria bem e a 

carteira de clientes cresceu e permitiu que se aventurasse 

a abrir uma loja no hotel D. Pedro, numa fase em que já só 

vendia peças desenhadas e assinadas por si. Foi há cerca 

de uma década, e com o negócio solidificado, que, então, se 

mudou para a atual loja na Avenida da Liberdade.

Tem no relicário feito para o Papa Bento XVI um dos 

pontos altos da carreira, até porque é católica e ter a hon-

ra de assinar uma peça oferecida ao líder da Igreja Católica 

é uma conquista pessoal de que poucos se podem orgu-

lhar. Orgulha-se também 

de um negócio que lhe traz 

reconhecimento e que lhe 

permite continuar a criar e 

a dar vida aos sonhos que 

brilham através das pedras 

preciosas que utiliza para 

compor as mais variadas 

joias. «Para a próxima déca-

da os sonhos são imensos, 

até porque adoro sonhar e espero que a marca cresça e se 

torne uma referência a nível internacional», antecipa. A 

expansão para o estrangeiro, com uma loja fora de portas, 

é um dos objetivos em perspetiva, até porque já não é de 

agora: «abrir uma loja no estrangeiro é uma coisa que eu 

quero, mas já penso nisso há tantos anos que há de che-

gar o momento», refere esta criadora de sonhos, num tom, 

também ele… sonhador. 

ing pieces that she designed and created herself. About a 

decade ago, with her business well established, she then 

moved to her current store on the Avenida da Liberdade.

One of the high points in her career is the reliquary made 

for Pope Benedict XVI, not least because she is catholic and 

having the honour of designing a piece given to the leader 

of the Catholic Church rep-

resents a personal conquest 

few can take pride in. She 

also takes pride in a busi-

ness that brings her recog-

nition and which allows her 

to continue to create and 

bring life to dreams, which 

sparkle through the pre-

cious stones that she uses 

to compose the most varied of pieces of jewellery. «The 

dreams are huge for the coming decade, not least because 

I love to dream and I hope that the brand grows and be-

comes an international name», she predicts. Expanding 

abroad, with a store outside Portugal, is one of the goals 

in her sights, not least because it is something she has 

long been planning: «opening a store abroad is one thing 

I want, but I’ve been thinking about it for so many years 

that the moment has to come», this dream maker reveals, 

in a voice that is also… dreamy.
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SEA RAY L650
Robusto e musculado \\ Robust and muscular

TEXTO TEXT JOÃO AFONSO RIBEIRO \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY © SEA RAY
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O novo Sea Ray L650 foi desenhado com o intuito de ser 

o crème de la crème, capaz de combinar os preceitos pelos 

quais a Sea Ray é conhecida: luxo, desempenho e tecno-

logia, aliados a um design sempre elegante. Com este novo 

modelo, a primeira grande embarcação de uma marca que 

habituou os amantes de iates ao fabrico de modelos mais 

pequenos, a Sea Ray quis provar que era capaz de fabricar 

embarcações de dimensões generosas, ambição essa que 

deu origem a um navio de linhas modernas, cuja origem 

americana da marca lhe está bem patente. O L650, a nova 

coqueluche da marca, é a 

mais recente aposta da Sea 

Ray e foi dado a conhecer ao 

mundo no Cannes Yachting 

Festival, uma das mais pres-

tigiadas montras de iates na 

Europa, numa escolha que 

deixa bem clara a aposta da 

Sea Ray no ‘velho continente’. 

Com o seu aspeto robusto, o L650 combina detalhes de 

requinte com uma alma desportiva, num estilo contem-

porâneo que alia a tradição da Sea Ray com um desenho 

atual. O modelo de 65 pés tem um espaço interno gene-

roso, com salão, cozinha, posto de comando e quatro ca-

marotes fechados, bem como três casas de banho, além 

da cabine de marinheiro com duas camas na popa e uma 

plataforma de popa hidráulica. O exterior, altamente per-

sonalizável, adapta-se aos gostos estilísticos do cliente, 

com uma grande variedade de cores e opções de madeiras, 

The new Sea Ray L650 has been designed with the aim 

of being the crème de la crème, able to combine the pre-

cepts for which Sea Ray is known: luxury, performance and 

technology, joined by a design that is always elegant. With 

this new model, the first large vessel from a brand that has 

accustomed yacht fans to its manufacture of smaller mod-

els, Sea Ray wanted to prove that it was capable of making 

boats of generous proportions. Its ambitious attitude gave 

rise to a ship of modern lines, in which the American origin 

of the brand is clear to see. The L650, the new idol of the 

brand, is the latest creation 

from Sea Ray and was un-

veiled to the world at Cannes 

Yachting Festival, one of 

the most prestigious yacht 

shows in Europe, in a strate-

gic move that clearly identi-

fies Sea Ray’s interest in the 

‘old continent’.

With its robust looks, the L650 combines stylish detailing 

with a sporty soul, in a contemporary feel that blends Sea 

Ray tradition with cutting edge design. The 65-foot model 

boasts a generous interior, with a salon, kitchen, control 

station, and four closed cabins, as well as three bathrooms, 

in addition to a crew cabin with two beds in the stern, and 

a hydraulic stern platform. The highly customisable exte-

rior adapts to the style tastes of the customer, with a large 

variety of colours and wood options, while the well defined 

«Com o seu aspeto robusto, o L650 
combina detalhes de requinte com 
uma alma desportiva» \\ «With its 

robust looks, the L650 combines 
stylish detailing with a sporty soul»

enquanto o interior, bem definido, oferece a generosidade 

de requinte usual num mega-iate, sem nunca descurar  

o conforto.

Equipado com dois motores CAT C18, com 1100 cavalos 

de potência, o Sea Ray L650 promete ser bastante fácil 

de manobrar, resultado de uma ágil e célere resposta dos 

comandos. Neste iate pode esperar um ótimo layout de 

navegação, construção de qualidade e um desempenho 

musculado, estando pronto a competir com a concorrência 

dentro da sua classe.

interior offers the generosity of refinement you would ex-

pect of a mega yacht, without every disregarding comfort.

Equipped with two CAT C18 engines, with 1100 horse-

power, the Sea Ray L650 is very easy to manoeuvre, result-

ing from the agile and rapid response of its controls. In this 

yacht you can expect an optimal navigation layout, qual-

ity construction and muscular performance, readying it to 

compete successfully within its class.



BMW SÉRIE 7
TEXTO TEXT JOÃO AFONSO RIBEIRO \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY BMW GROUP 

Tendências para o futuro \\ Future trends

LUXURY  STYLE
The city of Oporto was once again chosen by BMW as the 

setting to unveil the new 7 Series, one of the most iconic 

models from the German manufacturer and a landmark 

model within its segment, known for traditionally incor-

porating innovative technological solutions and setting 

trends that are subsequently adopted by other models 

and brands. Not disappointing the expectations of some 

500 foreign journalists, who had travelled to Oporto to test 

drive the 7 Series, BMW revealed, once again, a car that 

values technology, but also comfort and driving pleasure, 

and which asserts itself as a technological showcase of 

what BMW is capable of doing.

A cidade do Porto foi uma vez mais escolhida pela BMW 

para a apresentação mundial do novo Série 7, um dos mais 

icónicos modelos da marca alemã e modelo referência no 

segmento, conhecido por tradicionalmente incorporar so-

luções tecnológicas inovadoras e criar tendências que são 

posteriormente adotadas por outros modelos e marcas. 

Não defraudando as expectativas dos cerca de 500 jorna-

listas estrangeiros que se deslocaram ao Porto para testar 

o Série 7, a BMW mostrou, uma vez mais, um automóvel 

que valoriza a tecnologia, mas também o conforto e o pra-

zer de condução e que se afirma como uma montra tecno-

lógica daquilo que a BMW é capaz de fazer. 



O novo Série 7 começa por inovar logo pela chave, que 

traz um ecrã táctil e conexão wi-fi. Com ela, pode ligar-se/

desligar-se luzes, abrir ou fechar os vidros, controlar a cli-

matização ou até a buzina. Mas não só, já que esta chave 

ultramoderna vai permitir o estacionamento remoto, sem 

que o condutor esteja no interior da viatura, uma opção ex-

tremamente útil na hora de estacionar o Série 7 num local 

onde seja difícil abrir as portas, uma vez que nesta função o 

Série 7 se limita a mover para a frente e para trás, sem alte-

rar a direção. Para além destas inovações, destaque para os 

comandos por gestos, ou para componentes da carroçaria 

em fibra de carbono com plástico. A versão base do Série 

7, o 730d, transporta 265 cavalos para o asfalto e tem um 

consumo anunciado na ordem dos 4,5l/100 km. 

The new 7 Series starts innovating from the outset, with 

its key fob, which features a touch screen and Wi-Fi con-

nection. You can use the key fob to turn the lights on/off, 

open and close the windows, control the air conditioning 

and even beep the horn. But that’s not all, seeing at this 

ultramodern key can be used for remote parking, without 

the driver being inside the vehicle. Offering an extremely 

useful option when parking the 7 Series in spaces where 

it may prove difficult to open the doors, with this func-

tion the 7 Series can only move forwards and backwards, 

without changing direction. In addition to these innova-

tions, other highlights include the gesture controls, or the 

carbon fibre reinforced plastic components of the chas-

sis. The entry diesel model of the 7 Series, the 730d, brings 

265 horsepower to the asphalt and has an announced fuel 

consumption of 4.5 l/100 km
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MEDITERRANEAN VILLA 
TEXTO TEXT ESTELA ATAÍDE \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY AMIT GERON

Oásis mediterrânico em Israel 
Mediterranean oasis in Israel

LUXURY  STYLE



Projetada para dissolver a fronteira entre ambientes in-

teriores e exteriores, a Mediterranean Villa é um oásis de 

frescura mediterrânica no coração de Tel Aviv. Com uma 

área de construção de 450 m2, esta residência em formato 

de L foi pensada para tirar o máximo partido dos elemen-

tos exteriores, que importa para dentro de portas através 

de enormes paredes envidraçadas, que permitem ainda 

a entrada generosa de luz natural. Desempenhando um 

papel de destaque na Mediterranean Villa, três jardins do 

tipo mediterrânico estão distribuídos pelos três andares da 

residência. No piso térreo, o open space inclui as áreas co-

muns: cozinha e área de refeições, biblioteca e uma sala de 

estar, que são decoradas pelo jardim frondoso que acom-

panha a piscina no exterior. Este piso, onde se concentram 

os momentos de convívio, funciona ainda como espaço de 

transição entre os restantes andares da casa. No piso su-

perior, o espaço é dedicado à suíte master, onde ripas ver-

ticais de madeira, que controlam a entrada de luz, abrem 

caminho para um roof garden. No andar inferior, os restan-

tes quartos têm à sua disposição um terceiro jardim, que dá 

vida a um terraço privativo.

Designed to melt the barrier between indoor and out-

door environments, the Mediterranean Villa is an oasis of 

Mediterranean freshness in the heart of Tel Aviv. With a 

construction area of 450 sqm, this L-shaped residence has 

been designed to make the very most out of exterior ele-

ments, which it brings indoors through huge walls of glass, 

which also allow natural light to flood in. One of the high-

light features of the Mediterranean Villa are its three Medi-

terranean style gardens, distributed over the three floors of 

the residence. On the ground floor, the open space includes 

the communal areas: the kitchen and dining space, a li-

brary and a living room, which are decorated by the leafy 

garden, which accompanies the swimming pool outside. 

This floor, a hub for socialising, also works as a space of 

transition, between the other floors of the house. On the 

upper floor, the space is dedicated to the master suite, 

where vertical wooden slats, which control the entrance 

of light, lead the way to a roof garden. On the lower floor, 

the remaining rooms have a third garden at their disposal, 

which breathes life into a private terrace.
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As linhas contemporâneas do projeto arquitetónico, as-

sinado pela PazGersh Architects, são realçadas pelo de-

sign de interiores cosmopolita, que ficou a cargo da Michal  

Keinan Sinai Interior Architecture. Combinando referên-

cias locais com elementos arquitetónicos mediterrânicos, 

a decoração recorre a uma inteligente seleção de mobiliá-

rio e materiais para conferir uma personalidade contem-

porânea à Mediterranean Villa. Dando continuidade à rela-

ção de proximidade entre ambientes, elementos presentes 

no exterior, como madeira e catos, são repetidos em eco no 

interior da villa.

The contemporary lines of the architectural project, de-

signed by PazGersh Architects, are highlighted by the cos-

mopolitan interior design, which was devised by Michal 

Keinan Sinai Interior Architecture. Combing local referenc-

es with Mediterranean architectural elements, the deco-

ration boasts an intelligent selection of furniture pieces 

and materials, to endow the Mediterranean Villa with a 

contemporary personality. Further continuing the close 

relationship between environments, elements present 

outside, such as wood and cacti, are echoed around the in-

terior of the villa.

the front ranks of tourist preferences and to the region’s 

recognition as one of the world’s leading golf destinations.

Every year golfers arrive in the Algarve from countries 

such as the UK, Ireland, Germany, the Netherlands, and 

Sweden, and predictions point to continued year on year 

growth in arrivals. In the first six months of 2015, compared 

to 2014, there was a 5.6% increase in the number of rounds 

played, in a total value of more than 600,000 rounds. In 

the local market, the Algarve was also the destination to 

have attracted most fans of the sport, hosting some 68% 

of the total number of rounds played in the country. These 

figures reveal that things are on the up, in comparison to 

2014, encouraging anyone working specifically in the golf 

sector, but also anyone who dedicates their life to bringing 

the Algarve to the rest of the world.

OPINIÃO \\ OPINION

O golfe é um motor de desenvolvimento turístico poderoso 

para o Algarve. É aqui que está 45,9% da oferta de campos 

de golfe nacional e este fator, naturalmente, faz do Algarve 

o principal destino de golfe no nosso país. A par da vasta 

oferta que a região apresenta existem ainda condições ím-

pares para os praticantes da modalidade: o clima favorável 

durante todo o ano, campos inseridos em ambientes dis-

tintos e as excelentes infraestruturas são algumas razões 

que trazem até nós muitos golfistas.

Se esta vantagem funciona a nível nacional, a nível inter-

nacional a qualidade do destino não passa despercebida. 

O conjunto de distinções internacionais que o Algarve 

tem vindo a receber, como por exemplo, Destino de Golfe 

do ano 2014 pela IAGTO e Melhor Destino de Golfe de 2014 

atribuído a Portugal contribuem, sem dúvida, para que o 

Algarve se apresente na primeira linha das preferências 

dos turistas e para o reconhecimento da região como um 

dos melhores destinos de golfe mundial.

Todos os anos chegam ao Algarve praticantes oriundos de 

países como o Reino Unido, a Irlanda, a Alemanha, a Holanda 

e a Suécia e a expetativa é que ano após ano se verifique 

um crescimento constante. No primeiro semestre de 2015, 

e comparando com o ano passado, verificou-se um cres-

cimento de 5,6% do volume de voltas, que representa um 

valor total acima das 600 mil voltas. Internamente o Algar-

ve foi também o destino que mais captou a preferência dos 

adeptos da modalidade, reunindo cerca de 68% do volume 

de voltas de golfe nacional. Estes dados indicam que o cor-

rente ano terá uma evolução positiva, comparativamente 

com 2014, e incentivam quem trabalha especificamente no 

setor do golfe, mas também quem dedica o seu dia a dia a 

levar o nome do Algarve além-fronteiras.

Algarve: Um destino de excelência para o golfe

Golf is a powerful catalyst for developing tourism in the 

Algarve. 45.9% of Portugal’s golf courses are found here 

and this factor, of course, makes the Algarve the lead-

ing golf destination in our country. In addition to the vast 

choice of courses the region provides, there are also other 

unique conditions for golfers: the year-through favour-

able climate; courses located in stunning settings; and the 

fantastic facilities are some of the reasons bringing many 

golfers down our way.

If this advantage works on a national level, the quality of 

the destination is just as popular internationally. The series 

of international awards that the Algarve has garnered, such 

as Golf Destination of the Year 2014, from IAGTO and the 

World’s Best Golf Destination 2014, attributed to Portugal, 

have contributed, without a doubt, to the Algarve joining 

The Algarve: An exceptional golf destination

DORA COELHO
Diretora Executiva da Associação Turismo do Algarve
Executive Director of the Algarve Tourist Board
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The Tall Ships Races are back in Lisbon, four years after 

their last visit to the Portuguese capital. The event, which 

will take place between July and August, 2016, will bring 

together 50 tall ships, which will dock in Santa Apolónia 

and which, as happened in 2012, will be able to be visited 

by the public. Celebrating its 60th anniversary, The Tall 

Ships Races sailing event takes place every year and aims 

to provide the opportunity to learn to sail to young people 

from around the globe. In 2016, the race will include some 

3500 young crew members, who will pass by Lisbon at 

the end of the first stage. The route, which, according to 

the race organisers, will cover some 1950 nautical miles, 

will begin in Antwerp, in Belgium, and head down to Lis-

bon, before moving on to Cadiz, in Spain, and then heading 

back up to A Coruña, which will be the finish line for the 

international race.

A regata internacional The Tall Ships Races está de re-

gresso a Lisboa, quatro anos após a última passagem pela 

capital portuguesa. O evento, que terá lugar entre julho e 

agosto de 2016, vai reunir mais de 50 grandes veleiros que 

atracarão em Santa Apolónia e que, tal como aconteceu 

em 2012, poderão ser visitados pelo público. A celebrar o 

60.º aniversário, a The Tall Ships Races é uma competição 

de vela que se realiza todos os anos e que tem como ob-

jetivo dar oportunidades de formação de vela a jovens de 

todo o mundo. Em 2016, a corrida deverá contar com cerca 

de 3500 jovens tripulantes, que passarão por Lisboa no fi-

nal da primeira etapa. O percurso que, segundo previsões 

da organização, vai percorrer cerca de 1950 milhas náuti-

cas terá início em Antuérpia, na Bélgica, e seguirá rumo a 

Lisboa, seguindo depois para Cádis, em Espanha, antes de 

rumar à Corunha, que será a meta da regata internacional. 

THE TALL SHIPS RACES

Andy Sullivan was the overall winner of the latest edition 

of the Portugal Masters, with the golfer leading from the 

first day to the last, something that has never happened 

in the nine editions of this tournament, held in Vilamoura. 

The British golfer came away unscathed from the 18 holes 

of the Algarve course and ended his Portuguese trip with 

his third victory of the season and an extra 333,000 eu-

ros in his bank account. British golfer Chris Wood ended 

in second place, taking home prize money to the value 

of 222,000 euros, having overtaken Spain’s Eduardo de 

La Rita on the leader board, who at one point was on his 

own, chasing Sullivan’s lead, but who in the end threw it all 

away on the final straight of the tournament. With respect 

to Portuguese players, playing on home turf, Ricardo Melo 

Gouveia ended in 31st place, with a total of 279 shots, while 

amateur golfer Tomás Silva, ended in 69th place, with just 

four players behind him in the final tally.

Andy Sullivan foi o grande vencedor da última edição do 

Portugal Masters, tendo o golfista liderado do primeiro ao 

último dia, algo que nunca tinha acontecido em nenhuma 

das nove edições do torneio que decorreu em Vilamoura. 

O golfista britânico passou incólume pelos 18 buracos do 

percurso algarvio e terminou a jornada portuguesa com 

a terceira vitória da época e um simpático acréscimo de 

333 mil euros à conta bancária. Na segunda posição ficou 

outro golfista britânico, Chris Wood, que levou para casa 

um prémio monetário no valor de 222 mil euros, após ter 

ultrapassado na tabela classificativa o espanhol Eduardo 

de La Rita, que até chegou a estar isolado na perseguição 

a Sullivan, mas que acabaria por deitar tudo a perder na 

reta final do torneio. No que diz respeito aos jogadores por-

tugueses, a jogar em casa, Ricardo Melo Gouveia acabou 

na 31.ª posição, com um total de 279 pancadas, enquanto 

o atleta amador Tomás Silva terminou em 69.º lugar, com 

apenas quatro jogadores atrás de si na contagem final.

PORTUGAL MASTERS 

\\SPORT SHOTS
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PREMIUM SPORTS

TEXTO TEXT ANDREIA FILIPA FERREIRA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY  1 - HÉLDER SANTOS; 2 – HUGO RIBEIRO; 3 – MORGADOS CLASSIC

RICARDO MELO 
GOUVEIA
O número um português 

The Portuguese number one

Para os aficionados do golfe, o nome que aqui falamos 

não é nada estranho. Habituaram-se a ouvi-lo vezes sem 

conta associado às expressões «campeão», «vencedor» 

e «número um». Reconhecido por muitos pela alcunha  

Melinho, este é o jogador profissional de golfe de que Por-

tugal mais se orgulha. Aos 24 anos, Ricardo Melo Gouveia 

soma vitórias em circuitos internacionais e escala rankin-

gs, ultrapassando até o ícone Tiger Woods, que a seu ver é 

«um dos melhores jogadores de todos os tempos». Mos-

trando ser trabalhador e persistente, sempre com a me-

lhoria dos seus resultados em vista, Ricardo é reconhecido 

como o melhor jogador português da atualidade desde que 

alcançou a melhor classificação portuguesa no ranking 

mundial de golfe. 

For golf fans the name we’re talking about here is pretty 

familiar. They have become used to hearing it again and 

again, alongside words such as «champion», «winner» 

and «number one». Known to many by his nickname  

Melinho, this is the professional golfer Portugal takes most 

pride in. At 24, Ricardo Melo Gouveia has international cir-

cuit wins under his belt and is climbing the rankings, over-

taking even Tiger Woods, who in his opinion is «one of the 

greatest players of all time». Proving to be hard working 

and persistent, with improving his results always in his si-

ghts, Ricardo is recognised as the best Portuguese player of 

the moment, ever since he achieved the best Portuguese 

 classification ever in the world golf ranking.



158 \\  Villas&Golfe

Não sabemos qual é o segredo para as tacadas cer-

teiras de Melinho, mas, depois de se sagrar campeão na  

Alemanha, ser segundo classificado na Suíça, Eslováquia e 

Espanha, terceiro na Irlanda do Norte e ainda integrar vá-

rios Top 10, sabemos que, seja ele qual for, está a dar bons 

resultados. Talvez seja o treino intenso, acompanhado pe-

los sábios conselhos do seu treinador. «Treino seis vezes 

por semana, dividindo o treino em 75% de jogo curto e os 

restantes 25% em jogo comprido», explica Ricardo, acres-

centando que é o seu jogo curto que precisa de mais aper-

feiçoamento. Sendo um dos nomes presentes na lista pro-

visória de jogadores qualificados para o regresso do golfe 

aos Jogos Olímpicos, no Rio de Janeiro, em 2016 – após uma 

ausência de 112 anos deste desporto nesta competição –, 

o golfista português, que cresceu a jogar no Clube de Golfe 

de Vilamoura e representou os Knights da UCF, em Orlan-

do, no estado norte-americano da Florida, tem os seus ob-

jetivos bem delineados: «o meu principal objetivo é ser o 

We don’t know the secret behind Melinho’s spot-on 

shots, but, after being crowned champion in Germany, co-

ming second in Switzerland, Slovakia and Spain, third in 

Northern Ireland and also achieving a host of top-ten pla-

ces, we know that, whatever it may be, it is leading to great 

results. Perhaps it is the intense training he does, joined 

by the wise words of his coach. «I train six times a week, 

splitting the training into 75% short game and the remai-

ning 25% in long game», Ricardo explains, adding that his 

short game needs more improvement. As one of the na-

mes figuring on the provisional list of players qualifying for 

the return of golf to the Olympic Games, in Rio de Janeiro, 

in 2016 – following the sport’s absence of 112 years in this 

competition –, the Portuguese golfer, who grew up playing 

golf at Vilamoura Golf Club and represented the UCF 

Knights in Orlando, in the US state of Florida, has clearly 

defined his goals: «my main goal is to be the world number 

one», he confesses. Until then, Ricardo is fighting to get to 

número um mundial», confessa. Até lá, Ricardo vai lutando 

para conseguir participar nos melhores torneios do mundo 

e, quem sabe, sagrar-se líder do Challenge Tour, algo que 

também nunca foi alcançado por um jogador luso. Com o ir-

landês Rory McIlroy como «exemplo a seguir», o auxílio do 

pai como caddy e o apoio do Guardian Bom Sucesso, o jovem 

Ricardo Melo Gouveia continuará à conquista dos circuitos 

de golfe mais competitivos e nem a vida solitária de profis-

sional de golfe, entre viagens e semanas em quartos de ho-

tel, lhe tira o foco. «Sou uma 

pessoa muito trabalhadora e 

persistente», revela.

Elevado à categoria de jo-

gador profissional no ano 

passado e tendo saído vito-

rioso do EMC Golf Challenge 

Open 2014, em Roma, numa 

altura crucial da sua carrei-

ra, Ricardo Melo Gouveia tem revelado um crescimento 

exponencial. Olhando para trás, notamos que o pequeno 

Ricardo, de seis anos, que acompanhava o pai nos treinos 

no Vila Sol, no Algarve, e que se viu atrapalhado quando 

lhe deram um taco para a mão, já não dá oportunidade a 

atrapalhações. Agora, as tacadas são bem calculadas. As 

próximas, quem sabe, poderão levá-lo a novos recordes.

take part in the world’s best tournaments and, who knows, 

rising to the top of the leader board in the Challenge Tour, 

something which also has never been achieved by a Por-

tuguese player. With Northern Ireland’s Rory Mcllroy as 

«an example to follow», the help of his father as his ca-

ddy and the support of Guardian Bom Sucesso, the young 

Ricardo Melo Gouveia will continue on his conquest of the 

most competitive golf circuits and not even the solitary life 

of a golf pro, with its travelling and weeks in hotel rooms, 

will knock him off his focus.  

Promoted to the category 

of professional player last 

year, and having secured 

victory in the EMC Golf Chal-

lenge Open 2014, in Rome, at 

a crucial moment in his ca-

reer, Ricardo Melo Gouveia 

is on a roll. Looking back, we 

can see that little Ricardo, aged six, who accompanied his 

father as he practiced at Vila Sol, in the Algarve, and felt 

flustered when they placed a club in his hand, no longer 

entertains bewilderment. Now, his shots are well calculat-

ed. And the next ones, who knows, might see him break 

even more records.

Com 24 anos, Ricardo Melo Gouveia 
é o português melhor classificado no 

ranking mundial. \\ At 24, Ricardo 
Melo Gouveia is the best classified 
Portuguese in the world ranking. 
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Uma primeira etapa desafiante
A first challenging stage

PREMIUM SPORTS

TEXTO TEXT MARIA MANUEL FREITAS \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY 1,4,5,6,7,8,9 – JOÃO CAVADAS; 3 E 4 – PEDRO FERNANDES

VILLAS&GOLFE 
INTERNATIONAL CUP  

A primeira etapa do circuito Villas&Golfe International 

Cup não podia ter começado melhor. No dia 24 de outu-

bro, numa manhã que se antevia cinzenta e chuvosa, o sol 

chegou a brilhar para os cerca de 70 participantes do tor-

neio, que se apresentaram no Vidago Palace Golf Course 

com boa disposição e vontade de jogar o desafiante campo 

par 72, de 18 buracos, com tees e greens exigentes que se 

destacam também pela envolvência dos tons outonais da 

paisagem. De beleza ímpar e repleto de história, o campo 

The first stage of the Villas&Golfe International Cup cir-

cuit could not have had a better start. On October 24, on 

a morning that was forecast to be grey and rainy, the sun 

managed to come out for the tournament’s 70-or-so par-

ticipants, who showed up at the Vidago Palace Golf Course 

in high spirits, and ready to play the challenging par 72, 

18-hole course, with its demanding tees and greens, set 

off by the autumnal colours of the surrounding landscape. 

Marked by the inherent beauty of the Vidago Palace Hotel, 

do Hotel Vidago Palace está em perfeita comunhão com a 

natureza. O torneio, jogado na modalidade de Stablefor Net, 

individual, teve como principais patrocinadores a Rangel e a 

Zenith, contando também com parceiros de setores distin-

tos. Os oito prémios – 1.º Net, 2.º Net, 3.º Net, 1.º Gross, 2.º Gross, 

3.º Gross, Longest Drive e Nearest to the Pin foram ganhos 

por Martim Guedes, César Oliveira, Tiago Osório, Adelino  

Ribeiro, Russell Latapy, João Ranito, Benedita Mendes Ribei-

ro e Manuel António Gonçalves Silva, respetivamente.

with its abundance of history, the course is in perfect com-

munion with nature. The Stableford Net, singles tourna-

ment, had Rangel and Zenith as it main sponsors, and also 

enjoyed the support of partners from different sectors. The 

eight prizes – 1st  Net, 2nd  Net,  3rd  Net, 1st Gross, 2nd Gross, 

3rd Gross, Longest Drive and  Nearest to the Pin were won 

by Martim Guedes, César Oliveira, Tiago Osório, Adelino  

Ribeiro, Russell Latapy, João Ranito, Benedita Mendes  

Ribeiro and Manuel António Gonçalves Silva, respectively.



Villas&Golfe, as is its prerogative, insisted on giving its 

guests an amazing welcome, offering them a welcome 

drink, followed by a lunch buffet. This was followed by the 

usual prize giving ceremony and a prize draw, which, in-

stead  of just a competitive event, turned the first stage of 

the Villas&Golf International Cup circuit into a playful mo-

ment of wholesome camaraderie and, above all, of great 

elegance and hospitality.

The second stage of this circuit will take place on  

November 21, in the Mangais Golf Resort, in Barra do Kwan-

za, Angola. 

A Villas&Golfe, como é seu apanágio, fez questão de re-

ceber os seus convidados com distinção, oferecendo-lhes 

um Welcome Drink, a que se seguiu um almoço buffet. 

Depois concretizou-se a habitual entrega de prémios e um 

sorteio que fez com que, mais do que uma competição, a 

primeira etapa do circuito Villas&Golfe International Cup 

fosse um momento lúdico, de convivência salutar e, sobre-

tudo, de grande elegância e bem receber.

A segunda etapa deste circuito terá lugar a 21 de novem-

bro, no campo dos Mangais, na Barra do Cuanza, em Angola.

APOIOS:PATROCINADORES:




