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Tempo de Renovar
O vento sopra, a lua metamorfoseia-se no céu ao sabor do 
tempo, as marés transmutam-se nas horas e os braços continuam 
cruzados à espera que a palavra «crise» se oiça com menos frequência e deixe de 
servir de desculpa para a apatia. Mas a resposta não vem soprada no vento, como 

diz a canção, nem tão pouco é reflectida pela luz da lua ou trazida pelas ondas que o mar regurgita na praia. Mesmo 
que o vento não sopre a favor e que as tempestades pareçam devastadoras, «Não há ventos que não prestem nem marés 
que não convenham». 
Crises representam momentos propícios à renovação. Podemos ser vítimas das circunstâncias, pessimistas e achar que 
é o fim, ou entender que podemos aprender, ser agentes e tirar o melhor proveito da situação. O maior problema não 
é a crise, mas sim o que fazemos com ela. Há os que se deixam estar, reclamando, como quem espera que uma dor 
de cabeça simplesmente desapareça, e há os agem, que tomam um analgésico, que arregaçam as mangas, que criam, 
porque a necessidade é mãe da criatividade. Há os que definem objectivos, investem todas as suas energias, acreditam e 
perseguem obstinadamente esse propósito, e há os que paralisam de medo, talvez o medo de que o analgésico provoque 
dores de estômago ou outro efeito secundário qualquer. O medo é o pior inimigo. A crise está fora e o medo dentro.
Foi sem medo que a Villas & Golfe entrou no seu nono ano de publicação e foi também sem temor que recentemente 
lançámos novos projectos. Desejamos a todos os que sempre acreditaram em nós, amigos e clientes, um excelente 2010, 
sem medo, sem crise, com muito sucesso! Mãos à obra!
Maria Amélia Pires, Directora

Time for Renewal
The wind is blowing, the moon morphs in the sky as time passes, the tides twist with the hours 
and our arms remain firmly crossed as we wait for the word «crisis» to lose some of its potency and to stop being the 
root cause for apathy. But the answer isn’t blowing in the wind, unlike in the song, nor is it reflected by the moonlight, or brought 
to us on the waves tossed onto the beach by the sea. The wind may not be favourable and the storms may appear overwhelming, 
but the clouds they bring are still blessed with a silver lining.
Crises represent opportune moments for renewal. We can be victims of circumstance, pessimists, certain that this is the end, or we 
can understand that we can learn something from this; we can do something and make the most of the situation. The greatest 
problem is not the crisis, rather what we do with it. Some just let it be, and sit there complaining like someone just waiting for 
a headache to simply disappear. Others react, take a painkiller, roll up their sleeves and create, because necessity is the mother of 
creativity. Some set goals, invest all of their energies, believing and doggedly pursuing this aim, and others freeze in fear, perhaps 
in the fear that the painkiller may cause stomach pains or some other side effect. Fear is our worst enemy. The crisis is without 
and the fear within.
Villas & Golfe is fearless as it enters its ninth year of publication and we were equally unafraid when we recently launched new 
projects. We wish to all those who have always believed in us, friends and clients, an excellent 2010, without fear, without crises 
and with a huge helping of success! Let’s get to it!
Maria Amélia Pires, Editor

Joe Berardo
«A arte não tem apenas um dono, 

ela pertence à humanidade».
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EDITORIAL

Período da História que nos chega inscrito e esculpido em testemunhos sólidos e 
concretos, a Antiguidade é a época em que as construções narram, em murmúrios petrificados, 
as vidas dos seus habitantes; a Era da memória gravada nos edifícios, que contam os segredos das suas origens; é o 
tempo da eloquência da pedra.

38
A period in history reaching us inscribed and sculpted in solid and concrete testimonies,  

Antiquity is an era in which buildings tell the story of their inhabitants’ lives in petrified murmurs; the era of memory engraved 
in buildings, which relate the secrets of their origins; it is the time of the eloquence of stone.

A Villas & Golfe® é propriedade da PM Media, SA, Sede em PORTUGAL: Centro Empresarial Lionesa, Rua da Lionesa, Nº 446 – Fracção G19 – 4465-671 Leça do Balio; Matosinhos; 
Porto; PORTUGAL; NIF: 505642867; Telf: +351229069530; Fax: +351229069539; Sede da Villas & Golfe Internacional ANGOLA: Rua Major Canhangulo, Nº 3 B; Igombota – Luanda 
– ANGOLA; www.villasegolfe.com; villasegolfe@villasegolfe.com; Presidente ADM: Paulo Martins; Directora: Maria Amélia Pires; ameliapires@villasegolfe.com; Assessora ADM: Marta 
Carmona; martacarmona@villasegolfe.com; Produção: Sérgio Martins; Paula Craft; Fotografia de Capa: FG+SG – Fotografia de Arquitectura; Assistente de Produção/Materiais: Sílvia 
Fernandes; silviafernandes@pmmedia.pt; Paginação e tratamento de imagem: PM Media, SA; Redacção: PM Media, SA; Publicidade: Paulo Pires; paulopires@villasegolfe.com; Tradução: 
Word4Word; Periodicidade: Bimestral; Impressão: Orgal, Lda; Distribuição em Portugal: Vasp, Lda.; Distribuição em Angola: Greenline, Lda.; ISSN: 1645 – 2798; Nº Depósito Legal: 
172563/01; Publicação Registada no Instituto da Comunicação Social sob o Nº 123930; Assinaturas: assinaturas@pmmedia.pt; Villas & Golfe em Portugal: Continente e Ilhas (6 números) 
€55,00; Europa (6) €100,00; Resto do Mundo (6) €155,00; Villas & Golfe Internacional Angola: Europa (6 edições) €100,00; Angola (6 edições – desconto de 50% em 2010) €250,00; Angola 
(12 edições – desconto de 50% em 2010) €400,00.
Interdita a reprodução, mesmo que parcial, de textos, fotografias ou ilustrações sob quaisquer meios e para quaisquer fins, inclusive comerciais, Villas & Golfe® marca registada.
Os artigos de opinião, os seus conteúdos e o impacto que deles advier são da total responsabilidade dos seus autores.





Villas&GolfePortugal | 8 Villas&GolfeJoe Berardo| 9

Joe Berardo
«A arte não tem apenas um dono, ela 
pertence à humanidade».
Coleccionador em constante demanda, movido pela paixão da arte enquanto testemunha de uma época; 
fervoroso lutador; pragmático homem de negócios; arguto investidor; perspicaz empresário; aclamando os 
vinhos como um importante elemento da cultura, Joe Berardo é conhecido pela forma frontal e clara com 
que dá a sua opinião sobre os assuntos mais variados, não temendo a polémica nem a controvérsia. Do seu 
passado humilde até à acumulação de uma vasta fortuna, alicerçada na sua certeira intuição, o Comendador 
discorre abertamente sobre o seu enérgico e batalhador percurso – o de um filantropo que, tendo visto os 
seus sonhos realizados e mesmo ultrapassados, procura ajudar os outros a concretizar as suas aspirações; o 
de um autodidacta que considera que a arte deve ser partilhada, pois é propriedade da humanidade.

«Art doesn’t just have one owner, it belongs 
to humanity».
Collector constantly searching, moved by the passion of art as evidence of an era; zealous fighter; pragmatic 
businessman; wise investor; shrewd entrepreneur; declaring wines an important element of culture, Joe Berardo 
is known for the upfront and clear manner with which he gives his opinion on the most varied of subjects, fearing 
no controversy. From his humble beginnings to the accumulation of a vast fortune, supported by his accurate 
institution, Joe Berardo talks openly about his energetic and struggle-rife career – that of a philanthropist who, 
having seen his dreams come true, and even surpassed, tries to help others in fulfilling their aspirations; that of 
a self-taught man who believes art should be shared, as it is the property of humanity.

Desde os selos, caixas de fósforos e postais que coleccio-
nava em criança até às S/s múltiplas colecções actuais de 
arte, sempre sentiu desejo de compilar artefactos. Qual 
o sentido para si da palavra «coleccionar»?

Coleccionar é preservar o património cultural. Não se 
trata de juntar apenas para possuir, mas para partilhar com 
os outros. A arte não tem apenas um dono, ela pertence à 
humanidade. Tento sempre que as minhas exposições se-
jam gratuitas. É a cultura que nos distingue dos restantes 
animais, ela é um testemunho, uma memória. Através de 
uma colecção de arte, podemos observar a condição huma-
na na sua forma mais livre: a criação artística. Colecciono 
para que, no futuro, as gerações vindouras possam reviver, 
através da arte, os nossos dias, as nossas preocupações e as 
nossas esperanças.

Uma colecção nunca está acabada, é como nós. Se 
paramos morremos – uma colecção tem de estar sempre 
em actividade. 

From stamps, matchboxes and postcards collected 
during childhood to your many current collections 
of art, you have always felt the desire to compile ar-
tefacts. What does the verb «to collect» mean to you?

To collect is to preserve cultural heritage. It’s not about 
accumulating possessions; it’s about sharing them with others. 
Art doesn’t just have one owner, it belongs to humanity. I 
always strive to make my exhibitions free. Culture is what 
sets us apart from other animals; it is a testimony, a memory. 
Through an art collection we can observe the human condi-
tion in its freest form: artistic creation. I collect so that, in the 
future, coming generations can relive our days, our concerns 
and our hopes through art.

A collection is never complete; it’s like us. If we stop we die 
– a collection always has to be active.

When you arrived in South Africa, you went 
through difficult times to begin with, working as 
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You have firmly stated you are against tax havens, 
describing them as «the cancer of the century». What 
do you believe is needed to put an end to these tax 
evasion regions?

For us to have better tax harmony in the world we need to 
stop people who have limitless resources. There are millions and 
millions of dollars in the hands of people without scruples. People 
who have no tax responsibility, no civil responsibility or social, 
and carry on swindling and breaking the economy. They don’t 
create new jobs, they just create personal fortune, to buy more 
and more, and then create a little foundation to look good.

Offshores have to come to an end. They are trying to stop 
them, but there is no point in stopping Madeira being an 
offshore, or a single offshore here, or another there. Either we 
finish with them globally, or it’s just not worth it. I would 
even suggest that above a certain amount there should be a 
general tax, on a world level.

You have said that the current financial crisis 
has caused you to question everything you have 
learnt in decades of investments. What can the 
Portuguese government do to fight it and to avoid 
a major social crisis?

Unfortunately we are causing the gap between rich and 
poor to grow. Portugal has improved quality of life, but  

Afirmou que nunca regressaria a Portugal. O que o 
levou a mudar de opinião?

Quando deixei a Madeira, pensei «goodbye Madeira». 
Mas depois envolvi-me muito com a política na África do 
Sul, contra o sistema do apartheid, apoiei muito o ANC, 
apoiei muito a Winnie Mandela. Fui também uma das pessoas 
que incentivou o Pieter Botha a dizer que devia haver um 
presidente africano. Eu era conselheiro do Presidente, mas 
defendia sempre os direitos humanos dos africanos e defendia 
a solução amigável e não a guerra. 

Regressei a Portugal porque pensei, «se eu tenho ten-
tado contribuir para a vitória dos africanos, tenho de deixar 
África – África tem de ser desenvolvida pelos africanos». 
Também queria fazer uma fundação, para ajudar, porque 
sei o que é ter necessidades. Fui ensinado que para nós 
ajudarmos o próximo não basta ajudar financeiramente, 
é necessário contribuir para a formação, daí ter criado a  
Instituição Particular de Solidariedade Social, Fundação  
Berardo, através da qual atribuo bolsas de estudo a estu-
dantes madeirenses para frequentarem cursos superiores 
fora da Região Autónoma da Madeira, além de vários outros 
apoios sociais e individuais. 

O BCP continua a ocupar grandemente os Media 
por motivos negativos – Armando Vara e o processo 

an employee in a company selling vegetables. How 
did you come to the decision to take advantage of 
the «gold dumps», a business that set every other in-
vestment in motion?

When I arrived in South Africa, I went to the Orange 
Free State, where I worked on a farm. Two years later I went 
to Johannesburg where I found a completely different world. 
I began selling vegetables, trying to sell them with large com-
panies. I also sold them to mine workers. I noticed these artifi-
cial hills made with earth resulting from mining exploration,  
so-called «gold-dumps». I knew the Minister for Mines, and I 
spoke to him about a project to take advantage of these aban-
doned mounds. With the help of an engineer, I presented a 
business plan. My company started in 1977 and gold began to 
appear from seemed to be just a heap of waste. By the start of 
the 80s, and rising gold prices, I saw that I’d hit the jackpot.

You said you would never return to Portugal. 
What led you to change your mind?

When I left Madeira, I thought «goodbye Madeira». But 
then I got very involved in South African politics, against 
the system of apartheid, I helped the ANC a great deal, I  
supported Winnie Mandela. I was also one of the people 
who encouraged Pieter Botha to say that there should be an  
African president. I was the president’s advisor, but I always 
defended the human rights of the Africans and I defended the 
friendly solution and not war.

I returned to Portugal because I thought, «if I have tried 
to contribute to the victory of the Africans, I have to leave 
Africa – Africa has to be returned to the Africans». I also 
wanted to make a foundation, to help, as I know what it’s 
like to have needs. I was taught that to help our neighbour, 
it requires more than just financial help, you need to contribute 
to teaching, and so I created the Private Institution of So-
cial Solidarity, Berardo Foundation, through which I give 
out study grants to Madeiran students to attend university 
courses outside the Autonomous Region of Madeira, as well as 
several other social and individual support initiatives.

BCP bank continues to attract media interest, for 
negative reasons – Armando Vara and the «Hidden 
Face» trial. As Chairman of the Remunerations and 
Welfare Board, what is your opinion about current 
events in the bank?

Negative?! I don’t think so. Quite the contrary. Negative 
times are now in the past. There are still things that need 
to be resolved, but the new administrative leadership of the 
bank had done a good job. At least now there is someone making  
decisions and someone heading forwards. The problem of  
Armando Vara is a political problem – he has been the victim 
of politics. I know what this is because I have been a political 
victim, when I was a friend of politicians in South Africa. 
What is negative is the global market. After this whole storm, 
BCP continues to be the largest banking institution, and 
there was no need to increase capital – it’s a miracle.

Quando chegou à África do Sul, passou por uma 
fase inicial difícil, tendo trabalhado como empregado 
num negócio de venda de legumes. Como surgiu a ideia 
do aproveitamento dos «gold dumps», negócio que es-
poletou todos os outros investimentos?

Quando cheguei à África do Sul, fui para a Orange Free 
State, onde trabalhei numa quinta, em agricultura. Dois 
anos mais tarde, fui para Joanesburgo onde encontrei um 
mundo completamente diferente. Comecei por vender le-
gumes, tentando comercializá-los com grandes empresas. 
Vendia-os também para os trabalhadores das minas. Reparei  
nos montes artificiais feitos da terra arrancada nas ex- 
plorações mineiras, os «gold dumps». Conheci o Ministro 
das Minas, a quem falei de um projecto de aproveitamento 
desses montes abandonados. Com a ajuda de um engenheiro, 
apresentei um plano de negócio. A minha empresa arrancou 
em 1977 e o ouro foi aparecendo a partir daquilo que 
parecia ser apenas um monte de desperdício. No início dos 
anos 80, com a escalada do preço do ouro, vi que tinha 
acertado em cheio. 

“Através de uma colecção de arte, podemos  
observar a condição humana na sua forma mais 
livre: a criação artística. Colecciono para que, no 
futuro, as gerações vindouras possam reviver,  
através da arte, os nossos dias, as nossas 
preocupações e as nossas esperanças. 
 
Through an art collection we can observe  
the human condition in its freest form: artistic 
creation. I collect so that, in the future,  
coming generations can relive our days, our  
concerns and our hopes through art. 

”
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nem civis, nem sociais, e andam a aldrabar e a rebentar com 
a economia. Não criam novos postos de trabalho, só criam 
fortuna pessoal, para comprarem mais e mais, e fazem depois 
uma fundaçãozinha para inglês ver.

Os offshores têm de acabar. Estão a tentar acabar com 
eles, mas não vale a pena acabar com o offshore da Madeira, 
ou de A, ou de B. Ou se acaba globalmente com eles, ou não 
vale a pena. Eu até sugeria que, acima de um certo mon-
tante, devia haver, a nível mundial, um imposto geral.

Afirmou que a actual crise financeira veio pôr em 
causa tudo que aprendeu em décadas de investimentos. 
O que pode o Governo português fazer para a combater 
e para evitar uma grave crise social?

Infelizmente estamos a aumentar cada vez mais a dife-
rença entre os ricos e os pobres. Portugal melhorou a quali-
dade de vida, mas todo o mundo melhorou, nós podíamos 
ter melhorado muito mais. Na minha opinião, não vamos 
no bom caminho para resolver os problemas. Estou preo-
cupado, porque os políticos estão pouco tempo nos gover-
nos e não têm tempo para estudar as melhores estratégias 
económicas a longo prazo. O país está a passar grandes 
dificuldades, fecham fábricas todos os dias. Como é que se 
pode ter uma lei laboral como a que temos agora? Resolvo abrir 
uma fábrica, invisto o meu dinheiro, vou pedir dinheiro ao 
banco. O negócio corre bem durante três ou quatro anos. 
Chegam os chineses com o mesmo bem que eu vendo, mas 
com preços muito mais baratos, e o meu negócio vai abaixo 
e ainda tenho de pagar indemnizações aos trabalhadores. 
Essa responsabilidade é do Governo – a de criar novos postos 
de trabalho. Ninguém cria novos postos de trabalho com 
esta lei laboral. 

Quais os principais objectivos da abertura do Museu 
Colecção Berardo, a que se referiu como uma «concreti- 
zação de um sonho pessoal, mas dedicado a todos os 
portugueses»?

Muita gente perguntava porque é que eu não tinha feito 
um museu. Mas não quero o meu museu, quero um museu que 
seja de todos. Tenho sempre batalhado para que a cultura 
seja acessível de forma gratuita, para todos, para as famílias. 
Os intelectuais e os ricos geralmente não pagam. Quero que 
as famílias possam ir ao Museu. 

Para além da arte, tem também se dedicado a outra 
paixão, que é o universo dos vinhos. O que o levou a 
lançar-se no sector dos vinhos?

O meu primeiro trabalho foi, com 13 anos, na Madeira 
Wine Association. Depois fui para África do Sul e, quan-
do voltei a Portugal, pensei que temos uma produção de 
grande qualidade. E o vinho é também cultura. É um inves-
timento a longo prazo. Gosto de provar, mas são profissionais  
que tratam das questões dos vinhos. Estamos a mudar 
muito – e não para aquilo que eu quero, mas para o que 
o mercado quer. Há muitas pessoas que gostam de fazer o 

“Para termos um equilíbrio fiscal melhor no 
mundo é necessário acabar com as pessoas que 
têm fontes sem limite. Estão milhões e milhões 
de dólares na mão de pessoas sem escrúpulos. 
Pessoas que não têm responsabilidades fiscais, 
nem civis, nem sociais, e andam a aldrabar e a 
rebentar com a economia. 
 
For us to have better tax harmony in the world 
we need to stop people who have limitless resources. 
There are millions and millions of dollars in the 
hands of people without scruples. People who have no 
tax responsibility, no civil responsibility or social, and 
carry on swindling and breaking the economy. 

”

everyone did this, we could have improved a lot more. In my 
opinion, we are not going the right way if we want to solve the 
problems. I’m worried, because politicians aren’t in government 
for very long and they do not have the time they need to study 
the best long term economic strategies. The country is going 
through major difficulties, factories close with every day. How 
can we have a labour law like the one we have now? I decide 
to open a factory, investing my money, I ask for money from 
the bank. The business runs well for three or four years. The 
Chinese arrive with the same good I am selling, but at much 
lower prices, and my business begins to fail and I still have to 
pay wages to my workers. This responsibility is the government’s 
– that of creating new jobs. No one creates new jobs with this 
labour law. 

What were the main aims of opening the Berardo 
Collection Museum, which you have referred to as a 
«realisation of a personal dream, but dedicated to the 
Portuguese»?

Many people asked me why I hadn’t opened a museum. 
But I don’t want a museum for me; I want a museum that 
belongs to everyone. I have always battled to provide free  
access to culture, for everyone, for families. Intellectuals and 
the rich normally don’t pay. I want families to be able to go 
to museums.

Besides art, you have also dedicated yourself to 
another passion – the world of wine. What led you to 
become involved in the wine sector?

My first job, at the age of 13, was with the Madeira 
Wine Association. Then I went to South Africa, and when 
I returned to Portugal, I 
thought that we have ex-
cellent wine standards. 
And wine is also culture. 
It is a long term investment.  
I love tasting it, but pro-
fessionals deal with the 
issues of wines. We are 
changing a lot – and not 
for what I want but what 
the market wants. There 
are many people who like 
to make wine according to 
their personal tastes, but 
we have to give the public 
what it wants. We are selling  
a lot more, not only in Por-
tugal, but also abroad. We 
are being very well received. In Portugal, the winemaking 
sector has enjoyed great progress. And extensive quality con-
trol is needed. Portugal is a quality destination, besides this, 
everything that is exported has to be good. We were once the 
world’s best explorers and we have to continue to be good at 
everything we do.

Face Oculta. Enquanto Presidente do Conselho de  
Remunerações e Previdência, qual a S/ opinião sobre o 
que se passa actualmente no Banco?

Negativos?! Eu acho que não. Pelo contrário. O tempo 
negativo é do passado. Ainda não está tudo resolvido, mas 
a nova liderança administrativa do Banco tem exercido bem 
as suas funções. Pelo menos agora há quem tome decisões e 
quem ande para a frente. O problema do Armando Vara é 
um problema político – ele tem sido vítima da política. E sei 
o que isso é porque também já fui vítima política, quando 
era amigo dos políticos na África do Sul. O que é negativo 
é o mercado global. Depois desta tempestade toda, o BCP 
continua a ser a maior instituição bancária, não foi preciso 
fazer aumento de capital – é um milagre. 

Tem-se declarado firmemente contra os paraísos fiscais,  
designando-os como «o cancro do século». O que con-
sidera ser necessário para pôr fim a estas regiões de 
evasão tributária?

Para termos um equilíbrio fiscal melhor no mundo é 
necessário acabar com as pessoas que têm fontes sem limite. 
Estão milhões e milhões de dólares na mão de pessoas sem 
escrúpulos. Pessoas que não têm responsabilidades fiscais, 
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You have said that the black clothes you always 
wear are a protest against Portuguese cultural policy. 
What should be done by the government for the na-
tion’s culture to be more «colourful»?

If we want to improve life for the Portuguese and increase 
the number of tourists who visit us we have to seriously invest 
in culture. People go to France and Spain for cultural interest. 
Portugal is already lagging behind. The prime minister had 
publically said that in strategic terms more money should be 
given to culture. Many roads have been built, we don’t need 
to make any more. If we invest in culture now, permanent jobs 
will be created and wealth will increase, because culture is a 
means of attracting tourists. 

Texto de Text by Paula Monteiro | Fotografias de Photographs 
by Miguel Costa

vinho conforme ao seu gosto pessoal, mas temos de dar o 
que o público quer, podendo ajudar a melhorar o gosto do 
público. Estamos a vender muito mais, não só em Portugal, 
como no estrangeiro. Estamos a ter uma grande aceitação. 
Em Portugal, o sector vinícola tem tido um grande pro-
gresso. E é preciso um grande controlo de qualidade. Por-
tugal é um destino de qualidade, além disso, tudo o que 
é exportado tem de ser bom. Já fomos os melhores desco- 
bridores do mundo, e temos de continuar a ser bons em 
tudo o que fazemos.

Declarou que o vestuário preto que usa sempre é um 
protesto contra a política cultural portuguesa. O que 
deveria ser realizado pelo Governo para que a cultura 
nacional fosse mais «colorida»?

Se queremos melhorar a vida dos portugueses e aumen-
tar o número de turistas que nos visitam temos de investir 
seriamente na cultura. As pessoas vão a França, a Espanha 
movidas por interesses culturais. Portugal já está um pouco 
atrasado. O Primeiro-Ministro disse publicamente que es-
trategicamente devia ter dado mais dinheiro à cultura. Têm-se 
feito muitas estradas, não é preciso fazer mais. Se agora se 
apostasse na cultura, iam-se criar postos de trabalho per-
manentes e ia-se aumentar a riqueza, porque a cultura é um 
pólo de atracção de turistas. 

“Essa responsabilidade é do Governo – a de criar 
novos postos de trabalho. Ninguém cria novos 
postos de trabalho com esta lei laboral.  
 
This responsibility is the government’s – that of 
creating new jobs. No one creates new jobs  
with this labour law.  

”
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Casa em La Romana 

Volumetria 
Curvilínea 

  

Curved Volumes 
House in La Romana



Villas&GolfePortugal | 18 Villas&GolfeCasa em La Romana  | 19

É nas paisagens bamboleantes da República Dominicana, país onde colinas verdes e 
luxuriantes e praias brancas, repletas de palmeiras, convivem ao som ondulante do merengue, na privilegiada 
província de La Romana, no sofisticado Casa de Campo, resort à beira-mar assentado, que se ergue, em contornos sinuosos 
e dinâmicos, a Casa em La Romana, projecto de autoria da A-cero, estúdio de arquitectura fundado por Joaquín Torres 
e Rafael Llamazares.

O benigno clima aqui vivido todo o ano e os 7000 m2 de área do terreno determinaram o projecto da moradia unifami-
liar, cujos traços e volumetrias se estendem num único piso, num alongamento da superfície azul do mar, seu vizinho muito 
próximo. Composta por dois corpos separados, encimados por dramáticos volumes curvilíneos, a Casa em La Romana está 
completamente revestida de Coralina, calcário natural da região, com os seus tons brancos e beges a contribuírem para a sua 
luminosidade, num diálogo harmonioso com o local e numa referência à atmosfera marinha (a coralina surge da compressão 
de corais fossilizados). A partir do acesso principal, a Casa parece esconder-se num conjunto de paredes curvas e esculpidas. 
No centro, uma grande porta dupla de madeira permite a entrada na habitação, num convite à apreciação da suave brisa 

marítima que, graças a um sistema de ventilação cruzada, se faz sentir em toda a moradia.

In the swaying landscapes of the Dominican Republic, a country in which lush 
green hills and white beaches lined with palm trees coexist to the rolling sound of merengue, 
in the exclusive province of La Romana, in the sophisticated Casa de Campo resort stood beside the sea, we find 
the twisting and dynamic contours of the House in La Romana, a project with design care of A-cero, architecture 
practice founded by Joaquín Torres and Rafael Llamazares.

The pleasant climate enjoyed here throughout the year and the plot area of 7000 square metres has deter-
mined the project of this detached property, the lines and volumes of which develop along a single storey, in an 
extension of the blue surface of the sea, its very close neighbour. Made up of two separate bodies, topped by dra-
matic curved volumes, the House in La Romana is completely covered in coralina stone, a natural limestone of 
the region, with its white and beige shades contributing to its luminosity, in a harmonious dialogue with the  
setting, while making reference to the maritime atmosphere (coralina stone results from the compression of  

No interior, igualmente com assinatura da A-cero, a amplitude dos espaços acolhe 
uma simplicidade decorativa, com os móveis de matizes claros a reflectirem a claridade da Coralina, 
material escolhido também para revestir a parte interna da Casa. Janelas rasgadas na pedra precipitam as vistas para o 
exterior, alcançando-se assim uma continuidade visual das áreas de fora e de dentro.

Nos jardins que envolvem a habitação, o atelier A-cero criou superfícies de características indígenas, com áreas de 
relvado, seixos e rochas e com espécies vegetais autóctones. Apesar de o projecto incluir uma praia privada e um cais de 
embarque, uma das personagens principais da Casa em La Romana é a grande piscina, com predominância de formas 
sinuosas e na qual o oceano parece fundir-se.

Fixada num terreno que a acolheu como familiar, a Casa em La Romana inscreve-se, empática, na paisagem, como 
uma peça arquitectónica ao sabor da dança do vento nas folhas das palmeiras, do bamboleio dos aromas e dos sons, da 
cadência das ondas do Mar das Caraíbas.
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fossilised corals). From the main entrance the house seems to be hidden in a series of curved and sculpted walls. In the centre, a large 
wooden double door offers entry to the house, in an invitation to enjoy the gentle sea breeze, which, thanks to a system of cross ventila-
tion, can be felt throughout the property.

Inside, with design also care of A-cero, the sheer size of the spaces welcomes a decorative simplicity, with the furniture in light 
colours reflecting the clarity of the coralina stone, the material also chosen to line the interior of the house. Windows cut through the 
stone reveal views to the outside world, thus achieving a visual continuity in outdoor and indoor areas.

In the gardens surrounding the house, the A-cero studio has created surfaces of native characteristics, with areas laid to lawn, 
with pebbles, rocks and with native plant species. Despite the project including a private beach and boat jetty, one of the highlights of 
the Casa in La Romana is the large swimming pool, where twisting forms predominate and in which the sea seems to melt.

Stood in a setting that welcomes it like an old friend, the House in La Romana empathetically makes its mark in the landscape, 
like an architectural piece to the rhythm of the wind dancing in the palm leaves, of the swaying of aromas and sounds, of the tempo 
of waves in the Caribbean Sea. 

Texto de Text by Paula Monteiro | Fotografias de Photographs by Manosalvas / Arquitexto
www.a-cero.com
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Formou-se na Faculdade de Arquitectura da Univer-
sidade do Porto [FAUP] e lecciona, desde 1991, no De-
partamento de Arquitectura da Faculdade de Ciências 
e Tecnologia da Universidade de Coimbra [FCTUC]. 
Quais as principais diferenças entre as formas de enca-
rar e leccionar a arquitectura nas duas Escolas?

Acho que era mais importante distinguir aquilo que era 
a formação dos anos 80, quando a Faculdade ainda era Escola  
de Belas-Artes, e a formação actual. Não tanto pela alteração 
administrativa ou institucional, mas mais pelo número 
de alunos. Quando eu entrei, em 1982, havia cerca de 50 
alunos, o que permitia uma relação muito directa com os 
professores e um grande acompanhamento do desenvol- 
vimento dos trabalhos. Em Coimbra, mantém-se um pouco 
essa dimensão. É evidente que existem outras diferenças. 
Por exemplo, no Porto havia uma aprendizagem de desenho 
como instrumento do projecto. Em Coimbra, infelizmente 
não temos uma área de desenho tão forte. A aquisição ins-
trumental do desenho é fundamental para um arquitecto. 

You attended the University of Oporto Archi-
tecture Faculty [FAUP] and since 1991 lecture in 
the Architecture Department in the Science and 
Technology Faculty of Coimbra University [FCTUC]. 
What are the main differences between the ways 
of looking at and lecturing architecture in the  
two schools?

I think that it would more relevant to differentiate  
between what teaching was like in the 1980s when the Facul-
ty was still a School of Fine Arts, and what is like today. Not so 
much in terms of administrative or institutional changes, but 
rather in terms of student numbers. When I joined in 1982 
there were about 50 students, allowing a very direct relation-
ship with professors and serious supervision of works developed. 
In Coimbra, this dimension is maintained, more or less.  
Obviously there are other differences. For example, in Oporto, 
we learned drawing as a project instrument. In Coimbra we 
do not have such a strong drawing element. The instrumen-
tal acquisition of drawing is vital for an architect.

Paulo Providência

Materiais em Tensão
Através de um uso dos materiais sempre inovador, de uma sua reutilização em formas 
surpreendentes, Paulo Providência projecta estruturas intencionalmente tensas, materializadas 
em peças arquitectónicas que têm na sua volumetria, na sua consistência, na ligação íntima com o Sítio e na tensão material 
os seus principais alicerces. A beleza dos objectos arquitectónicos e a sua função advêm não de elementos que lhe são  
externos, mas da Forma, conceito agregador de todos os conteúdos e funcionalidades. Autor de projectos dotados de uma 
energia manifestamente perceptível, responsável por construções que se articulam com a envolvência, Paulo Providência 
cria edifícios que têm na própria materialidade e nas relações espaciais estabelecidas a sua significação, pois «a presença dos 
objectos [arquitectónicos] na sua relação muito directa com a vida é suficiente, não precisamos de os interpretar»..

Materials in Tension
Through a use of materials that is always innovative, reusing them in surprising ways, Paulo 
Providência designed structures intentionally under strain, materialised in architectural pieces that have their 
main foundations in their volume, in their consistency, in their close relationship with their site and in the material tension. The 
beauty of the architectural objects and their function come not from the elements external to them, but from form, the concept uniting 
all the content and functionalities. Author of projects endowed with a clearly visible energy, responsible for constructions that interact 
with their surroundings, Paulo Providência creates buildings that have their meaning in their very materiality and in the spatial 
relationships established, as «the presence of [architectural] objects in their very direct relationship with life is enough, we do not need 
to interpret them».
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A sétima edição dos Colóquios de Outono versou so-
bre o tema «Intersecções: Antropologia e Arquitectura». 
Sobre esta temática, declarou: «A antropologia tem in-
teresse para a arquitectura quando esta última se encon-
tra em período de crise, quando deixa de acreditar nas 
formas». De que maneira a antropologia pode contri-
buir para substituir uma das principais noções associadas 
à prática arquitectónica?

Mas é precisamente isso que se está a dizer. É um pro-
blema da antropologia e das Ciências Sociais em geral. A 
arquitectura parece precisar de uma legitimação externa 
quando não acredita na forma.

Mas quando é que a arquitectura não acredita na 
forma?

Quando achamos, por exemplo, que a forma é formalista. 
Quando valorizamos aquilo que se tem chamado, a partir 
das teorias marxistas, o conteúdo social, estamos a conside-
rar que a arquitectura é um veículo para uma outra coisa. 
Quando a arquitectura tem uma vinculação social muito 
forte, em determinados momentos da História, isso acontece 
por descrédito nas formas. Porque de repente as formas, 
que até aí eram belas, passam a ser despidas de sentido. 
Quando isso acontece há uma vontade de regressar a uma 
arquitectura mais interveniente, mais relacionada com a  
realidade. Aí a arquitectura começa a socorrer-se da etno-
grafia, da etnologia, da sociologia, da antropologia. Quan-
do se dá essa crise, há uma espécie de vontade da arquitectura 
de se ligar à sociedade, que tem os seus perigos, como a va-
lorização do conteúdo em vez da forma. Porque, apesar de 
todos os conteúdos que se queiram associar, a arquitectura 
materializa-se numa forma.

Tem realizado diversos projectos de habitação unifami-
liar. Quando os arquitectos projectam uma Casa para o 
Homem habitar, em que Homem estão a pensar?

A habitação converteu-se, na sociedade contemporânea, 
numa espécie de ecrã de projecção dos sonhos. Há uma 

Casa em Castro Marim, imagem gentilmente cedida por Paulo Providência – 
Arquitectos Associados
House in Castro Marim, image kindly given by Paulo Providência – Arquitectos 
Associados

expectativa inconsciente de que com a habitação perfeita 
a vida se torne perfeita. As pessoas, quando se dirigem a 
um arquitecto, de uma forma geral, têm já algumas ideias, 
que naturalmente têm de ser cumpridas no projecto. Mas 
também o tempo de elaboração de um projecto é um teste 
para se ir discernindo aquilo que é essencial daquilo que 
é acessório. Por exemplo, a Casa em Castro Marim, que  
infelizmente não foi construída, estava instalada numa duna 
secundária, muito próxima da praia, numa área com mo-
delações de terreno incríveis, localizada numa zona baixa. 
Era pois impossível cumprir a expectativa associada a uma 
casa deste tipo, que é ter vistas para o mar. A estratégia do 
projecto foi precisamente ao contrário, a de fazer uma casa 
de um único piso, com um pátio muito abrigado para criar 
privacidade e uma forma de apropriação do espaço exterior 
muito directa à casa. Com este projecto tirou-se partido 
da natureza específica do terreno. Muitas vezes a nature-
za do terreno, a sua orientação, as áreas naturais limítrofes 
são mais importantes para se perceber como é que se pode  
organizar a casa e os espaços exteriores privados. Frequen-
temente existe um conflito entre os modelos e a sua adaptação 
ao Sítio. A mais-valia de um arquitecto é conseguir inter-
pretar com força e com clareza as vantagens do Sítio.

The seventh edition of the «Colóquios de Outo-
no» focused on the subject: «Intersections: Anthro-
pology and Architecture». Concerning this subject, 
you said: «Anthropology is of interest to architecture 
when the latter is undergoing a moment of crisis, 
when it stops believing in forms». How can anthro-
pology contribute to substitute one of the main no-
tions associated to architectural practice?

But this is exactly what is being said. It is a problem of an-
thropology and of social sciences in general. Architecture seems 
to need an external legitimacy when it doesn’t believe in form.

But when does architecture not believe in form?
When we believe, for example, that form is formalist. 

When we value what has been called, using Marxist theories, 
social content, we are considering that architecture is a vehicle 
for something else. When architecture has a very strong social 
tie, in given moments in history, this happens through disbe-
lief in forms. Because, forms, which until then were beautiful, 
suddenly lose their meaning. When this happens there is a de-
sire to return to a more interposing architecture, more related 
to reality. Here architecture starts to resort to ethnography, to 
ethnology, to sociology, to anthropology. When this crisis takes 
place, there is a kind of desire for architecture to connect with 
society, which has its dangers, such as valuing content instead 
of form. Because, despite all the content to be associated, archi-
tecture is materialised in a form.

You have created many detached house projects. 
When architects design a house for man to live in, 
what man are they thinking about?

Housing has become, in contemporary society, a species 
of screen on which we project our dreams. There is an un-
conscious expectation that with the perfect home life becomes 
perfect. When people make their way to an architect, generally 
speaking, they already have some ideas, which naturally have 
to be fulfilled in the project. But also the time it takes to elabo-
rate a project is a test in discerning what is essential in this 
and what is dispensable. For example, the House in Castro 
Marim, which unfortunately was never built, was stood on a 
secondary dune, very close to the beach, in an area with in-
credible land formations, located in a low area. It was there-
fore impossible to fulfil the expectation associated with a house 
of this kind, which is to have sea views. The strategy of the 
project was precisely the opposite, that of making a house with 
a single storey, with a very sheltered courtyard to create privacy 
and a very direct way of appropriating the outdoor space for 
the house. With this project, the best was made with the spe-
cific nature of the land. Often the nature of the land, its po-
sitioning, the natural areas that limit it are more important 
to understand how the house and private outdoor spaces can 
be organised. Frequently there is a conflict between models 
and how they adapt to the site. The benefit of an architect is to 
manage to interpret with strength and clarity the advantages 
of the site.

You have also designed collective housing projects. 
What challenges are brought about by public buildings?

They have to be relatively neutral buildings are that are 
to be experienced by many people, with very different back-
grounds and concerns. They have to stand the test of time,  

Igreja Paroquial de São Salvador de Figueiredo, fotografia FG+SG – 
Fotografia de Arquitectura
São Salvador de Figueiredo Parish Church, photograph by FG+SG – 
Fotografia de Arquitectura
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Tem também efectuado projectos de vivência  
colectiva. Que tipo de reptos são levantados pelos edi-
fícios públicos?

Têm de ser edifícios relativamente neutros porque são 
para ser vividos por muitas pessoas, com formações e  
preocupações muito diferentes. Têm de resistir ao tempo, 
porque são equipamentos para durar. A minha aspiração ao 
fazer esses equipamentos colectivos é que eles sejam mais 
fáceis de usar, mais belos. Portugal tem uma boa tradição 
de equipamentos colectivos. O Estado sempre se preocupou 
com equipamentos colectivos com alguma força. A minha 
preocupação é pensar nessa resistência ao tempo dos equi-
pamentos e pensar na perspectiva dos utilizadores – como 
é que as pessoas os vão usar, como é que se sentem confor-
táveis. A fácil orientação interna, o fácil reconhecimento do 
ponto de partida, a articulação urbana do equipamento, são 
preocupações que tenho neste tipo de equipamentos, que 
se relacionam com a organização, com os materiais, com 
relações espaciais – não são apenas esquemas de organização 
abstractos, são elementos muito concretos.

Caracterizada, por Ivo Oliveira, como representativa 
«de uma forma de fazer que encontra habilmente, na 
complexidade do seu perímetro, no trabalho de ligar 
pontos que a história nunca alinhou, todos os ingre-
dientes que vão levar à conquista simples e inequívo-
ca de um espaço de grande unidade e pensado para a  
população», a Igreja Paroquial de São Salvador de  
Figueiredo consegue harmonizar cronologias e espaços. 
De que forma a pré-existência e as contingências espa-
ciais determinaram o projecto?

Num certo sentido, pode-se dizer que de uma forma 
absoluta. A particularidade da Igreja de Figueiredo é que 
ela tinha duas naves. Não existem igrejas de duas naves, 
por um princípio teológico. Ou são três naves ou 
uma – a trindade ou a unicidade. A existência de 
uma igreja de duas naves é algo estranho. Nós in-
terpretámos isso como se fosse uma vontade de 
uma igreja de três naves onde nunca tinha sido fei-
ta a terceira. Havia uma nave predominante e uma 
nave secundária, haveria a vontade de uma outra 
nave secundária do outro lado que nunca teria sido  
construída. O projecto parte desta pequena narrati-
va e tenta reconstruir uma nave que não existia. 
É um pouco um exercício de refazer uma igreja, 
cujos primórdios remontam ao século XIV, e que 
terá tido reconstruções fortes nos séculos XVII e  
XVIII. No fundo era pegar nesta história de transfor-
mações e acrescentar-lhe uma outra transformação: 
a de mais uma pequena nave, que reproduz a escala 
da segunda nave, e tenta reconfigurar o conjunto a 
partir dessa ampliação, respeitando muito as métri-
cas, as dimensões, a estrutura espacial. 

O Centro de Saúde de Vila do Conde possui uma 
estrutura arquitectónica distinta das incaracterísticas 
unidades hospitalares contemporâneas. Como foi pos-
sível criar um edifício simultaneamente diferente mas 
que englobasse no seu interior todo o programa impos-
to pelos hospitais?

Os centros de saúde funcionam como unidades de saú-
de familiares, portanto são estruturas bastante diferentes 
dos hospitais, porque os cuidados de saúde dos centros são  
cuidados de proximidade, de prevenção, de educação, de 
uma medicina quase diária, para as pessoas tirarem as suas 
dúvidas. O Centro de Saúde de Vila do Conde tenta res-
ponder a isso, ser uma estrutura aberta, transparente, onde 
se vêem as zonas de espera, mas mantendo privacidade nas 
áreas de consulta. É um equipamento simultaneamente 
aberto ao exterior e protegido.

Galardoado pelo Prémio ENOR de Arquitectura 
2007, o Centro de Saúde de Vila do Conde viu serem 
destacados, pelo júri do concurso, «o ritmo de alter-
nância entre o positivo e o negativo com que se ge- 
raram as fachadas, a solução do programa e a reprodução  

because they are facilities that should last. My hope when 
making these collective facilities is that they are easier to use 
and more beautiful. Portugal has a good tradition in collective 
facilities. The state has always made a concerted effort when 
it comes to collective facilities. My concern is to think in this 
time-proofing of the facilities and to think from the users’ pers- 
pective – how will the people use them, what makes them feel 
comfortable. The easy internal positioning, the easy recogni-
tion from the outset, the urban interaction of the facility, are 
concerns I have with these kinds of facilities, which have to do 
with organisation, with materials, with spatial relationships 
– but they are not just abstract organisation schemes, they are 
very concrete elements.

Characterised by Ivo Oliveira as representative 
«of a way of doing that skilfully finds, in the com-
plexity of its perimeter, in the work of connecting 
points that history has never aligned, all the ingre-
dients that will lead to the simple and unequivocal 
conquest of a space of great unity and designed for 
the people», the Parish Church of São Salvador de 
Figueiredo manages to harmonise chronologies and 
spaces. How did pre-existence and spatial occurrences 
determine the project?

In a certain sense, you can say that they did so completely. 
The special thing about the Figueiredo Church is that is has 
two naves. There are no churches with two naves, for theologi-
cal principles. Either they have three or one – a trinity or a 
unicity. The existence of a church with two naves is somewhat 
unusual. We interpret this as if it were the desire of a three- 
-nave church where the third was never made. There was a 
principal nave and a secondary nave; there would have been 
the intention for another secondary nave on the other the side, 
which would never have been built. The project begins with 
this short narrative and tries to rebuild a nave that did not 
exist.  It’s like an exercise in remaking a church, dating back 
to the 14th century, and which underwent serious reconstruction 
in the 17th and 18th centuries. Basically it was about taking 
this history of transformation and adding to it another trans-
formation: that of another small nave, which reproduces the 
scale of the second nave, and attempts to reconfigure the whole 
from this extension, greatly respecting the metrics, the dimen-
sions and the spatial structure.

Vila do Conde Health Centre has an architectural 
structure very different to featureless contemporary 
health units. How was it possible to create a building  
that was not only different, but also able to in-
clude in its interior the whole programme imposed  
by hospitals?

Health centres operate as family health units; they are 
therefore structures that are very different from hospitals, be-
cause the centres’ healthcare is one of proximity, prevention, 
education, an almost daily medicine for people to assuage 
their doubts.  Vila do Conde Health Centre tries to respond to 

this, to be an open, transparent structure, where the waiting 
areas can be seen, but where privacy in maintained in con-
sulting rooms. It is a facility that is both open to and protected 
from the exterior.

Awarded the ENOR Architecture Prize 2007, 
the Vila do Conde Health Centre’s «alternating 
rhythm between positive and negative with which 
the façades are created, the programme’s solution 
and the constructive reproduction endowed with 
energy» were highlighted by the competition’s jury. 

Museu da Sé de Braga, fotografia de Manuel Correia
Braga Cathedral Museum, photograph by Manuel Correia

Plano de Pormenor das Praias de Transição da Costa da Caparica, fotografia gentilmente cedida por Paulo 
Providência – Arquitectos Associados

Layout Plan for the Caparica Coast Transition Beaches, photograph kindly given by Paulo Providência – 
Arquitectos Associados

Where would you say the energy your project trans-
mits comes from?

The energy comes from the brutal tension between materials. 
The tension between glass and concrete, the way in which the 
concrete and glass are «strained» in this very fine frames. The 
idea was precisely to work this tension of materials, of their 
assembly, with the aim of transmitting to the public side that 
the project is not an amorphous thing. The expression of the 
building is the tension between these transparent and opaque 
prefabricated elements, and their assembly, searching for no 
design beyond this.

Your architecture has been defined as one that 
achieves, with extreme elegance and spatial wealth, 
the reformulation of banal programmes through the 
use of materials of unexpected forms, decontextuali- 
sing them, thus ennobling the programme and mate-
rial used. Do you agree with this definition?

I agree, and this definition is a real compliment. I think 
that, in part, architectural expression can be a result of this 
material tension. The entire assembly of materials is always a 
complex operation and this can be sufficient for the expression 
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construtiva dotada de energia». De onde diria que pro-
vém esta energia que o S/ projecto transmite?

A energia provém da tensão brutal entre materiais. A 
tensão entre o vidro e o betão, a forma como o betão e o 
vidro se «tensionam» naqueles caixilhos muito fininhos. A 
ideia era precisamente trabalhar essa tensão de materiais, 
da sua assemblagem, com o objectivo de transmitir ao lado 
público que o projecto não é uma coisa amorfa. A expressão 
do edifício é a tensão entre esses elementos transparentes e 
opacos, pré-fabricados, e a assemblagem deles, não procurando 
nenhum desenho para além disso.

A S/ arquitectura tem sido definida como aquela 
que realiza, com extrema elegância e riqueza espacial, a  
reformulação de programas banais através da utilização 
de materiais de formas inesperadas, descontextualizan-
do-os, assim enobrecendo o programa e o material uti-
lizado. Concorda com esta definição?

Concordo, e essa definição é um elogio. Acho que em 
parte a expressão arquitectónica pode ser decorrente des-
sa tensão de materiais. Toda a assemblagem de materiais é 
sempre uma operação complexa e isto pode ser suficiente 
para a expressão de um edifício. Há também uma espécie 
de anulação do desenho como vontade de forma exterior 
àquilo que é estritamente necessário para a realização da 
obra. É óbvio que isto tem riscos, como o da incomunica-
bilidade. De acordo com o Venturi e com outros teóricos, 
a arquitectura é comunicação. Não acho que a arquitectu-
ra seja comunicação. A arquitectura é incomunicante. Não 
temos de olhar para uma casa e dizer «isto é uma casa». A 
presença dos objectos na sua relação muito directa com a 
vida é suficiente, não precisamos de os interpretar.

Texto de Text by Paula Monteiro | Fotografias de Photographs 
by João Correia de Sá

“Toda a assemblagem de materiais é sempre uma 
operação complexa e isto pode ser suficiente para 
a expressão de um edifício. Há também uma 
espécie de anulação do desenho como vontade 
de forma exterior àquilo que é estritamente 
necessário para a realização da obra. 
 
The entire assembly of materials is always a 
complex operation and this can be sufficient for 
the expression of a building. There is also a kind 
of design annulment as an external intention to 
that which is strictly necessary for the realisation 
of the work. 

”
Centro de Saúde de Vila do Conde, FG+SG – Fotografia de Arquitectura
Vila do Conde Health Centre, photograph by FG+SG – Fotografia de 
Arquitectura

Centro de Saúde de Vila do Conde, fotografia de FG+SG – Fotografia de 
Arquitectura
Vila do Conde Health Centre, photograph by FG+SG – Fotografia de 
Arquitectura

of a building. There is also a kind of design annulment as an 
external intention to that which is strictly necessary for the 
realisation of the work. Obviously this has risks, such as that of 
incommunicability. According to Venturi and other theorists, 
architecture is communication. I do not think that architecture 
is communication. Architecture is non-communicating. We 
have to look at a house and say «this is a house». The presence 
of objects in their very direct relationship with life is enough; 
we don’t need to interpret them.
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Tivoli Palácio de Seteais

NOBRE E 
INTEMPORAL

  

Noble and Timeless
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Do arco triunfal, por entre a neblina, rasgada, aqui ali, por raios de sol, o Palácio da 
Pena e o Castelo dos Mouros surgem no horizonte, quase suspensos na bruma, como uma aparição.

Estamos na Serra de Sintra, vila classificada como Património da Humanidade pela UNESCO. Numa das suas encos-
tas, profusamente ornada de vegetação luxuriante, existe, desde o século XVIII, o Palácio de Seteais, na altura residência 
do Cônsul Holandês Daniel Gildmeester, responsável pela sua edificação. Mas é do século XIX este arco triunfal que liga 
as duas alas do Palácio, mandado construir pelo quinto Marquês de Marialva, aquando da passagem do Rei D. João VI e 
de Carlota Joaquina por este lugar.

From the triumphal arch, between the mists cut through here and there by the sun’s rays, the 
Pena Palace and the Castle of the Moors rise up on the horizon, as if suspended in the haze, like an apparition.

We’re in the hills of Sintra, a town classified a UNESCO World Heritage Site. On one of its slopes, abundantly decorated with lush 
vegetation, stands, since the 18th century, the Palácio de Seteais, in the former residence of the Dutch Consul Daniel Gildmeester, who  

commissioned its construction. But this triumphal arch linking the two wings of the palace dates from the 19th century, and 
was commissioned by the fifth Marquis of Marialva, upon the visit of King D. João VI and Carlota Joaquina.

Transformed into a luxury hotel in 1953, the Tivoli Palácio de Seteais has always fascinated the illustrious with 
its romantic and strategic location, with its history, its sophistication, comfort and the excellent services it has always 
represented. Prepared to receive guests in the height of comfort and luxury and to provide memorable experiences, as 
in every hotel within the group, in Portugal and Brazil, and as a result ever searching to improve itself even further, 
the Tivoli Palácio de Seteais was closed for about a year before reopening in April of 2009. It reopened reaffirming 
its neoclassical lines and all its splendour and elegance. The major refurbishment and modernisation project came 
under the mandate of Fundação Espírito Santo da Silva, with the support of architect José Luís Teixeira Pinto and 
interior designer Maria Ilharco de Moura. The 2000 or so pieces of art from assorted artistic areas comprising the 
hotel’s collection, including furniture, lighting, textiles, tapestries, paintings, murals, easel paintings, engravings, 
porcelain, etc. were also renovated by the respected Fundação Espírito Santo da Silva – an enterprise that involved  
14 workshops and 30 technicians for 10 months. Two new meeting or banquet rooms were renovated and adapted, 
which, given their classical decoration, blend perfectly with the palace setting, despite being endowed with the very 
latest in audiovisual equipment.
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In the 30 rooms and bathrooms, the decoration revives the glamour of former 
times, now with modern fixtures and fittings, to ensure the comfort and wellbeing of guests.

Being in the Tivoli Palácio de Seteais allows you to return to a noble and luxurious past, enjoying every convenience 
of the 21st century. The magnificent paintings, frescos, tapestries, and the whole decoration and architecture recreate 
a palatial environment. The Restaurante Seteais, with its superb view over the gardens, and access to them, presents 
a renewed menu of traditional Portuguese cuisine. Besides the existing services and facilities, the Hotel, following its 
reopening, and perfectly integrated into the Experience More concept, now features a wider range of services and a 
team of Experience Assistants, available at any hour, to help guests have original and memorable experiences.

Transformado em hotel de luxo em 1953, o Tivoli Palácio de Seteais desde 
sempre fascinou ilustres pela sua romântica e estratégica localização, pela sua história, pela arqui-
tectura, pelo requinte, conforto e serviços de excelência que sempre preconizou. Estando vocacionado para 
receber com o máximo conforto e luxo e para proporcionar experiências memoráveis, tal como todas as 
unidades hoteleiras do grupo, em Portugal e no Brasil, e, por conseguinte, buscando um aperfeiçoamento 
cada vez maior, o Tivoli Palácio de Seteais esteve encerrado cerca de um ano, tendo sido reinaugurado 
em Abril de 2009. Reabriu reafirmando as suas linhas neoclássicas e todo o seu esplendor e elegância. 
A profunda intervenção de restauro e modernização esteve a cargo da Fundação Espírito Santo da Silva, 
com o apoio do arquitecto José Luís Teixeira Pinto e da arquitecta de interiores Maria Ilharco de Moura.  
Também as cerca de 2000 peças de várias áreas artísticas que constituem o acervo do Hotel, como mo-
biliário, luminárias, têxteis, tapeçarias, pinturas, murais, pinturas de cavalete, gravuras, porcelanas, etc.,  
foram recuperadas pela conceituada Fundação Espírito Santo da Silva. Um trabalho que envolveu  

14 oficinas e 30 técnicos durante dez meses. Foram recuperadas e adaptadas duas novas salas 
de reuniões ou banquetes que, pela sua decoração clássica, se harmonizam na perfeição com o ambiente do 
palácio, muito embora estejam dotadas do mais moderno equipamento audiovisual.  
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In one of the most beautiful places on the planet, with an exceptional microcli-
mate, and with sumptuous vegetation, planted to romantic or native whim in a swathe of assorted greens, 
the Tivoli Palácio de Seteais rises majestic and noble through the centuries and promises to continue to make history, 
because knowhow from the past has been combined with new trends, services and the desire to continue to make of this 
place an icon of comfort, refinement and the art of excellent hospitality.  

Texto de Text by Maria Amélia Pires | Fotografias de Photographs by Miguel Costa

Nos 30 quartos e casas de banho, a decoração recupera o glamour de outros tempos, 
agora com equipamento e infra-estruturas modernas, para garantir todo o conforto e bem-estar dos clientes.

Estar no Tivoli Palácio de Seteais é poder regressar a um passado nobre, luxuoso, usufruindo de todas as comodi-
dades do século XXI. As magníficas pinturas, frescos, tapeçarias, toda a decoração e arquitectura recriam um ambiente 
palaciano. O Restaurante Seteais, com uma vista soberba sobre os jardins, e acesso aos mesmos, apresenta uma renovada 
carta de cozinha tradicional portuguesa. Para além de todos os serviços e infra-estruturas já existentes, o Hotel, depois 
da reabertura, e perfeitamente integrado no conceito Experience More, conta agora com um leque alargado de serviços e 
com uma equipa de Experience Assistants, disponível a qualquer hora, para ajudar os clientes a viver experiências originais 
e memoráveis.

Neste Monte da Lua, um dos locais mais belos do planeta, com um microclima excepcional e com ve-
getação de semblante sumptuoso, plantada ao sabor romântico ou espontânea/autóctone, qual salpicado 
cromático de verdes, o Tivoli Palácio de Seteais ergue-se majestoso e nobre, desde há séculos, e promete 
continuar a fazer história, porque ao conhecimento do passado aliaram-se novas tendências, serviços e von-
tade de continuar a fazer dele um ícone no conforto, no requinte e na arte de bem receber.
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Conímbriga

A Eloquência 
da Pedra 

The Eloquence of Stone
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A period in history reaching us inscribed and sculpted 
in solid and concrete testimonies, Antiquity is an era in which buildings 
tell the story of their inhabitants’ lives in petrified murmurs; the era of memory 
engraved in buildings, which relate the secrets of their origins; it is the time of 
the eloquence of stone.

Architecture and urbanism gained particular importance in Classical 
Antiquity, with the city becoming the main element of political and social 
existence of the populations. The Greeks and the Romans were responsible for 
the development of the spaces for the declaration of citizenship and everyday 
deeds. Indeed it was from the city of Rome that the vast empire bearing its 
name developed, extending unhampered over a huge area, taking with it a 
civilisation that greatly contributed to the development of the western world, 
and placing in the conquered regions its aqueducts, hot springs, roads, amphi-
theatres, forums, basilicas, palaces, domus, villas and insulae, in a wealth of 
human marks carved in stone.

«Construir é colaborar com a terra; é pôr 
numa paisagem uma marca humana que a 
modificará para sempre. […] Cada pedra [é] a 
estranha concreção de uma vontade, de uma 
memória, por vezes um desafio. Cada edifício 
[é] o plano de um sonho». [in Memórias de 
Adriano, Marguerite Yourcenar]

«Building is collaborating with the earth; it 
is placing a human mark in a landscape that 
changes it forever. [...] Each stone [is] the 
extreme concretion of a desire, of a memory, 
sometimes a challenge.  Each building [is] the 
plan of a dream». [in Memoirs of Hadrian, 
Marguerite Yourcenar]

Período da História que nos chega inscrito e esculpido em testemunhos sólidos e con-
cretos, a Antiguidade é a época em que as construções narram, em murmúrios petrificados, as 
vidas dos seus habitantes; a Era da memória gravada nos edifícios, que contam os segredos das suas origens; é o tempo da 
eloquência da pedra.

Na Antiguidade Clássica, a arquitectura e o urbanismo ganharam particular importância, com a cidade a transformar-se 
no elemento principal da existência política e social das populações. Foram os gregos e os romanos os responsáveis pelo 
desenvolvimento de espaços próprios à manifestação da cidadania e dos afazeres quotidianos. Foi aliás a partir da cidade de 
Roma que todo o vasto Império que dela colheu nome se desenvolveu, estendendo-se, incontido, por um amplo território, 
levando com ele uma civilização que muito contribuiu para o desenvolvimento do mundo ocidental, e implantando, nas 
regiões conquistadas, os seus aquedutos, termas, estradas, anfiteatros, fóruns, basílicas, palácios, domus, villas e insulae, em 
profusas marcas humanas talhadas em pedra. 
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Nas casas, ruas, mosaicos, muros, capitéis que constituem a estância arqueológica de 
Conímbriga cinzela-se a civilização romana, com a vida dos seus cidadãos e a sua cultura expressas nas 
construções, das quais aqui encontramos ruínas bem preservadas. Uma das maiores povoações das gentes oriundas de 
Roma de que existem vestígios em Portugal, Conímbriga era, na segunda metade do século I a.C., época da Invasão  
romana da Península Ibérica, um povoado florescente. Graças à paz estabelecida em terras lusitanas, a população indígena 
foi rapidamente romanizada, tornando-se Conímbriga uma próspera cidade. Localizada na via que ia de Olisipo a Bracara 
Augusta, Conímbriga foi, entre 464 e 468 d.C., saqueada pelos suevos. Estes assaltos resultaram no paulatino êxodo 
das gentes do burgo, tendo sido ele deixado ao abandono e a uma lenta mas contínua negligência, até que, em 1899, se 
realizam, com o apoio da rainha D. Amélia, as primeiras escavações arqueológicas sistemáticas. Tão prolíferas foram as 
descobertas que, em 1910, o espaço ocupado pelas ruínas foi consagrado como monumento nacional. Já em meados do 
século XX, com a intensificação das investigações, Conímbriga foi-se erguendo da terra que a cobria: assim se revelavam as 
termas públicas, diversas vivendas, um fórum, uma basílica e outros edifícios destinados à classe média da população. Os 
importantes artefactos encontrados durante as escavações podem ser observados no Museu Monográfico de Conímbriga 
que, desde 1962, exibe uma diversificada colecção, representativa da evolução histórica do lugar.

Roman civilisation is sculpted in the houses, roads, mosaics, walls, and capitals that make 
up the archaeological site of Conímbriga, with the life of its citizens and its culture expressed in the constructions, of 
which we find well preserved ones here. One of the largest settlements of peoples from Rome with remains in Portugal, Conímbriga 
was, in the second half of the 1st century BC, the period of the Roman Invasion of the Iberian Peninsula, a flourishing community. 
Thanks to the peace established in areas now occupied by Portugal, the native population was quickly Romanised, with Conímbriga 
becoming a prosperous city. Located on the route between Olisipo and Bracara Augusta, Conímbriga was, between 464 and 469 AD, 
pillaged by the Suebi. These attacks resulted in the drawn-out exodus of the city’s population, with it left to abandonment and slow 
but ongoing neglect until, in 1899, with the support of Queen Amélia, the first systematic archaeological digs were carried out. The 
discoveries were so great that in 1910 the space occupied by the ruins was deemed a national monument. In the mid 20th century, 
with investigations increased, Conímbriga was slowly rising from the earth that covered it: and so the public thermal baths, various 
villas, a forum, a basilica and other buildings destined for the middle class of the population were revealed. Important artefacts found 
during the digs can be viewed in the Museu Monográfico de Conímbriga, the museum exhibiting, since 1962, a varied collection 
representing the historical evolution of the site.
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Percorrendo as estradas revestidas a lajes irregulares de calcário; caminhando por entre 
domus com pátios cobertos de mosaicos policromáticos, onde se representam diversas divindades, 
personagens mitológicas, complexos labirintos e múltiplas decorações geométricas; passeando pela Casa dos Repuxos e 
pelo seu jardim central, é possível imaginar a vida diária que Conímbriga acolhia: patrícios, espraiando olhares pelas colinas 
envolventes e a deambular em togas e túnicas, entregues a secretos conciliábulos, ufanos das suas regalias, do seu fórum, 
dos seus jogos de água e dos seus banhos; clientes a gravitar em torno dos seus senhores; plebeus em lidas comerciais ou 
agrícolas; escravos esperando o feliz dia da sua libertação. Porque nos restos de pedra que compõem Conímbriga os rostos 
dos homens que a ergueram continuam a esculpir as suas ambições, os seus sonhos de eternidade.

Walking the roads laid with irregular limestone slabs; 
making your way through the domus with their courtyards covered with 
multicoloured mosaics, where various divinities, mythological characters, complex 
labyrinth and multiple geometric decorations are reproduced; passing through 
the Casa dos Repuxos and the central garden, you can imagine the day-to-day 
existence Conímbriga experienced: nobility, gazing over the surrounding hills, 
walking around in togas and tunics, attending secret meetings, proud of their 
regalia, their forum, their water features and their baths; clients gravitating 
around their masters; people shopping or working in the fields; slaves waiting 
for the happy day of their liberation. Because in the stone remains that make up 
Conímbriga the faces of the men that made them continue to sculpt their ambi-
tions, their dreams of eternity.  

Texto de Text by Paula Monteiro | Fotografias de Photographs by Miguel Costa
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A Inversão do Ónus da Prova
Florentino é suspeito da morte de sua mulher. Há muitos anos que não se davam bem e, na prática, de tudo e 

sobre tudo discordavam. Ele era o principal beneficiário do testamento de sua mulher e alguém teria interpretado 
críticas frontais como ameaças veladas à sua existência.

Na noite em que o crime foi cometido, Florentino teria ido passear à beira-mar, mas, por graça ou por desgra-
ça, não havia testemunhas.

Havia, portanto, desde há muito, um comportamento indiciador de eventual prática de crime. Mais, havia 
um motivo. E, finalmente, Florentino não produzia prova cabal de não estar no local do crime na noite em que o 
mesmo ocorreu.

Logo, para um magistrado fundamentalista – no pior dos sentidos –, não há que hesitar: Florentino ou prova 
que foi alguém que não ele a cometer o crime ou, então, é criminoso, devendo ser, por tal facto, condenado a 
muitos anos de prisão.

Ora, goste-se ou não, tal não faz sentido num Estado de Direito Democrático. Não compete a Florentino – 
mesmo havendo todos os indícios mencionados – provar que foi alguém que não ele a cometer o crime. Compete, 
isso sim, à Acusação (e, mais concretamente, ao Ministério Público) produzir prova de que foi ele o assassino. 
Mesmo parecendo óbvio que o grau de probabilidades de Florentino ter  morto a mulher se apresenta elevado.

É assim num Estado de Direito em relação ao crime de Homicídio. Deverá ser assim em relação a qualquer 
crime. Correr-se-á o risco de deixar impune muito criminoso. É verdade. Mas, também se evitam muitas injustiças 
e arbitrariedades.

Nem mais, nem menos...

The Reversal of Burden of Proof
Florentino is suspected of murdering his wife. They hadn’t been getting on well for many years and, in practice, they 

disagreed about and on everything. He was the main beneficiary of his wife’s will and one would have interpreted direct 
criticism as veiled threats to her existence.

On the night the crime was committed Florentino went for a walk by the sea, but, fortunately or unfortunately, there 
were no witnesses. 

There was however for a long time a behaviour indicating the eventual practice of the crime. But there was a motive.
And in the end Florentino could not produce full proof that he was not at the crime scene on the night the crime took place. 

And so, for a fundamentalist judge – in the worst sense – there was no reason for hesitation: Florentino either proves that 
he was not the person who committed the crime, or he is guilty, and as such should be condemned to many years in prison.

Now, whether we like it now, this doesn’t make sense in a State of Democratic Law. It is not up to Florentino – even 
with all the mentioned indications – to prove that it was someone else who committed the crime. This is rather down to the 
Prosecution (and, more concretely to the Public Ministry) to produce proof that he was the murderer. Even though it may 
appear obvious that the chance of Florentino having killed his wife is high. 

This is how it is in a State of Law with relation to the crime of homicide. It should be like this with relation to any crime. 
There is the risk that many guilty parties remain unpunished. This is true. But also many injustices and wrongdoings are 
thus avoided.

Nothing more, nothing less...

A Opinião de António Rebelo de Sousa Opinion
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De dois em dois anos a prestigiada revista de negócios germânica Wirtschaftswoche e 
a agência «Brand Rating» anunciam ao mundo o ranking das 30 empresas mais luxuosas da Alemanha, com 
base na opinião de cerca de 150 reputados profissionais. Na edição de 2009 a publicação premiou nomes que perpetuam 
uma vida consagrada à superior qualidade, na qual a perfeição é uma premissa incontornável. Desde carros a acessórios, 
passando pelo design de mobiliário até ao lifestyle, várias são as empresas que se destacam neste mundo de excelência e de 
estética incontestável, universo onde a Poggenpohl irrefutavelmente se insere.

A mais antiga (1892) e mais conhecida criadora de cozinhas do mundo, a Poggenpohl ocupa o sexto lugar no ranking 
das empresas mais luxuosas da Alemanha. Apenas superada pelas relojoeiras A. Lange & Söhne e Glashütte e pelas fabri-
cantes de automóveis Maybach, Porsche e Wiesmann, a Poggenpohl foi considerada como a sexta mais sofisticada marca 
alemã, posicionando-se em primeiro lugar no segmento das cozinhas Premium. 

Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by Poggenpohl

Every two years prestigious German business magazine Wirtschaftswoche and «Brand 
Rating» agency announce to the world the ranking list of Germany’s 30 most luxury companies, based on the 
opinion of around 150 respected professionals. The 2009 issue of the publication awarded names that immortalise a life dedicated 
to superior quality, in which perfection is an undeniable premise. From cars to accessories, furniture design or lifestyle products, 
there are many companies that stand out in this world of excellence and irrefutable good looks, an arena in which Poggenpohl 
enjoys its own special place.

Poggenpohl, the oldest (1892) and best known maker of kitchens in the world, occupies sixth place in the ranking of Germany’s 
top luxury companies. Surpassed only by jewellers A. Lange & Söhne and Glashütte and by car manufacturers Maybach, Porsche 
and Wiesmann, Poggenpohl was considered the sixth most sophisticated German brand, placing it at the top of the pack of Premium 
kitchen manufacturers. 

www.poggenpohl.com.pt | www.poggenpohl.de

Poggenpohl

A Mais Luxuosa Cozinha 
Alemã
Germany’s Most Luxurious Kitchen

PU
B
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Num mundo global e tão competitivo, há factores que determinam o sucesso das 
empresas. A qualidade do espaço de trabalho é um deles e, em termos efectivos, representa um grande 
investimento para as estruturas organizativas que procuram centralidade, flexibilidade, dinamismo e inovação.

O Artslab, estúdio de arte, escolheu o Centro Empresarial Lionesa, no Grande Porto, em Leça do Balio, como um 
local estratégico para a implementação de um conceito diferenciador em Portugal que pretende estabelecer uma «ponte 
directa entre artistas e clientes, indo ao encontro do que os investidores pretendem». O estúdio completou, recentemente, 
o primeiro aniversário e alcançou o grande objectivo de se posicionar num espaço de vanguarda, com uma atmosfera 
industrial, que permite que as obras apresentadas surjam de forma diferenciada sem nunca lhes tirar todo o protagonismo.  

In a global and highly competitive world there are factors that can 
determine how a successful a company is. Workspace quality is one of these factors and, in 
real terms represents a major investment for organising structures looking for centrality, flexibility, 
dynamism and innovation.

Artslab art studio has chosen Lionesa Business Centre in Greater Oporto, in Leça do Balio, as 
a strategic position for the implementation of a unique concept in Portugal, designed to establish 
a «a direct bridge between artists and clients, which meets investors wishes». The studio recently 
celebrated its first anniversary and achieved the major goal of moving to a cutting edge space, with 
an industrial setting, which allows presented works to appear in a unique manner, without ever  

Centro Empresarial 
Lionesa

FACTORES 
DE SUCESSO
  

Success Factors
Lionesa Business Centre
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taking away from their importance. Cristina Gama and Fernanda Araújo, in charge of Artslab, 
have created a place of modernity where clients can privately and exclusively experience the works of renowned artists 
such as Júlio Pomar, Vieira da Silva, Arpad Szenes, Júlio Resende, Paula Rego, Cargaleiro, Tàpies, and many others. With the 

concept materialised, Artslab is now embracing the challenge of internationalising young 
Portuguese artists. An integral part of this strategy, the «downtown» exhibition, by Alexandre 
Santos, was presented on the day of the anniversary, before heading off to Barcelona.

This is just one example of the success stories housed within the Lionesa Business 
Centre. In 2010, new businesses will appear in the centre, in an area designed to hold 
shops and services.

Cristina Gama e Fernanda Araújo, responsáveis da Artslab, idealizaram um lugar de  
modernidade onde os clientes podem, de forma intimista e exclusiva, conhecer as obras de artistas de reno-
me como Júlio Pomar, Vieira da Silva, Arpad Szenes, Júlio Resende, Paula Rego, Cargaleiro, Tàpies, entre outros. Com a 
consolidação do conceito, o Artslab abraça agora o desafio da internacionalização de jovens artistas nacionais. Parte inte-
grante desta estratégia, a exposição «downtown», de Alexandre Santos, foi apresentada em dia de aniversário, seguindo, 
depois, rumo a Barcelona.

Este é apenas um exemplo de sucesso que ocupa os espaços do Centro Empresarial Lionesa. Em 2010 novos negócios 
surgirão na Lionesa, em área destinada às lojas e serviços.

www.arts-lab.com

Professor de Ciência Política da Universidade Lusófona | Professor of Political Science at the Universidade Lusófona    

Sistema Político
A Encruzilhada?

Portugal optou, na Assembleia Constituinte de 1976, por um sistema semi-presidencial mitigado, aquém do 
Francês, e creio que único não só na Europa.

Os sistemas políticos «semis» são raros no Mundo. Não chegam a dez entre 192 Países, que normalmente 
optam pelo Parlamentarismo (Europa, Canadá, Índia, Austrália, Nova Zelândia, Israel e Japão) ou pelo Presiden-
cialismo (América, África e Ásia).

Na Revisão Constitucional de 1982, com a retirada de poderes (mantendo contudo o método de eleição) ao 
Presidente da República, designadamente a não dependência política do Governo e o fim do Conselho da Revolução 
(a que presidia), alterou-se o sistema político para semi-parlamentar, embora muitos agentes e comentadores políticos 
não tenham acompanhado (na sua expressão) a evolução.

Como sistema eleitoral para a Assembleia da República optaram os Constituintes pelo sistema proporcional 
puro, com os Distritos como meio de apuramento. Não introduziram factores de correcção, como «cláusula barreira» 
ou «prémio ao vencedor». Ora este sistema é o que mais dificulta a possibilidade de um partido obter a eleição 
de mais deputados que o conjunto dos outros, o que em todo o Mundo se chama de Maioria e em Portugal de 
Maioria Absoluta (as redundâncias são o nosso forte). O facto de terem ocorrido no passado, em condições que 
considero dificilmente repetíveis, leva em geral (embora com boas excepções) a nossa classe política a ser pouco 
propícia à mudança. É a vida.

Normalmente o Homem só muda em estado de necessidade, e este chegará, só não sei quando.

Political System at a Crossroads?
Portugal opted at the Constituent Assembly of 1976 for a moderate semi-presidential system, this side of the French, and 

I believe unique not only in Europe.
«Semi» political systems are rare in the world. There are less than ten among 192 countries, which normally choose 

parliamentarianism (Europe, Canada, India, Australia, New Zealand, Israel and Japan) or presidentialism (America, 
Africa and Asia).

In the Constitutional Review of 1982, with the withdrawal of powers (retaining however the election method) of the 
President of the Republic, especially the non political dependency of the government and the end of the Council of the 
Revolution (over which he presided), the political system was changed to semi-parliamentary, although many political 
agents and commentators have not accompanied (in its expression) the evolution. 

As an electoral system for the Republic Assembly the constituents opted for the pure proportional system, with districts as 
a means of refinement. They did not introduce correctional factors, such as a «barrier clause» or a «prize for the winner». 
Now this system is the one to make it most difficult for a party to obtain the election of more members than the others as a 
whole, known in the rest of the world as a majority and in Portugal as an Absolute Majority (redundancies are our strong 
point). The fact that they have occurred in the past, in conditions I consider difficult to repeat, leads our political class, in 
general (despite good exceptions), to be hardly suitable to change. That’s life.

Normally man only changes in a state of necessity, and this will only arrive who knows when.

A Opinião de Rui Oliveira Costa Opinion
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Maria de Medeiros
As Faces da Arte
Um rosto em permanente metamorfose, um olhar 
revelador de expressividades multíplices, uma postu-
ra e uma atitude que se agigantam ou apequenam, 
se envelhecem ou rejuvenescem, numa absorção 
plena das facetas das personagens a que dá corpo e 
voz – Maria de Medeiros descobre a cadência ínti-
ma das figuras que interpreta, a sua respiração, para  
depois as deixar fluir, espontâneas, livres. 
No palco, na tela do cinema, por trás da câma-
ra, modulando, nostálgica, canções de sempre, 
compondo personagens para jóias, que cintilam 
nas suas múltiplas narrativas, Maria de Medeiros 
exibe-se na sua identidade múltipla e, simulta- 
neamente, una – a identidade de quem se abre 
para o mundo, para os seus vários contrastes e  
distintas perspectivas, para as diversas faces da arte, 
numa configuração sempre nova, sempre outra.

The Faces of Art
A face in permanent metamorphosis, a look that  
reveals myriad expressions, a posture and an atti-
tude that grow and shrink, age or rejuvenate, in an  
absorption full of the facets of the characters to which it 
gives form and voice – Maria de Medeiros disco-vers 
the intimate rhythm of the figures she performs, their 
breathing, to later let them flow, spontaneous and free.
On the stage, on the cinema screen, behind the came- 
ra, nostalgically modulating songs of forever, com-
posing characters for jewels, that sparkle in their 
multiple narratives, Maria de Medeiros is displayed 
in her multiple and at the same time merged iden-
tity – the identity of someone open to the world, to its 
various contrasts and different perspectives, to the 
many faces of art, in a configuration that is always 
new, always different.
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Em Dezembro de 1990, no n.º3 da revista K, Miguel 
Esteves Cardoso dizia: «A Maria é portuguesa? Cem por 
cento. Excepto quando é cem por cento francesa. […] 
É permanentemente uma estrangeira no estrangeiro. É 
uma estrela. É sempre exterior». O que lhe confere este 
carácter de cidadã do mundo em permanente trânsito?

Certamente o facto de ter crescido na Áustria, de ter 
sempre estudado em escolas francesas, de ter atravessado 
tantas vezes a Europa, de Viena até Lisboa, para as férias da 
infância, contribuiu para me dar o gosto pelo que é «estran-
geiro», «novo», «diferente». A minha mãe transmitiu-me o 
amor pelas línguas, o meu pai pela musicalidade que existe 
em cada cultura. Penso, como Pessoa, que «minha pátria é 
minha Língua». Mas ao frequentar de perto várias línguas, 
tomei consciência de que a nossa identidade pode ser múl-
tipla. Rejeito as ideologias que pretendem restringir a nossa 
identidade a um só elemento, cada vez mais pequeno: um 
território geográfico, uma só língua, uma região, um bairro, 
um clube de futebol, uma bandeira... Penso que muito mais 
do que o amor por si mesmo ou pelo idêntico, é o amor 
pelos outros, a curiosidade pelos contrastes, as perspectivas 
diferentes, que nos podem ajudar a encontrar a nossa iden-
tidade, se é que isso realmente importa. 

Aos 15 anos, interpreta o S/ primeiro papel no cinema 
em Silvestre de João César Monteiro. O que determinou 
esta precoce experiência dramática?

Muitas vezes digo que João César Monteiro é o «culpado» 
da minha carreira cinematográfica. Ele conhecia-me de casa 
da minha mãe, eu tinha 15 anos, e ele meteu na cabeça que 
eu correspondia ao papel de Sílvia/Silvestre no seu novo fil-
me (um conto medieval em que uma donzela se veste de 
rapaz e parte para a guerra em busca do pai). Fiquei grata 
por descobrir o cinema através dessa perspectiva, tão livre, 
tão criativa. 

In December 1990, in issue no.3 of the magazine 
K, Miguel Esteves Cardoso wrote: «Is Maria Portu-
guese? One hundred percent. Except when she one 
hundred percent French. [...] She is permanently a 
foreigner abroad. She is a star. She is always on the 
outside». What gives you this character of citizen of 
the world in permanent transit?

Certainly the fact of having grown up in Austria, of 
having always studied in French schools, of having crossed 
Europe so many times, from Vienna to Lisbon, for childhood 
holidays, helped give me the taste for what is «foreign», «new», 
«different». My mother passed on her love for languages, my 
father his love for the musicality that exists in every culture. I 
think, like Pessoa, that «my homeland is my language». But 
in frequenting many languages closely, I realised that our 
identity can be multiple. I reject ideologies that aim to restrict 
our identity to a single element that is ever shrinking: a 
geographical territory, a single language, a region, a district, 
a football club, a flag... I think that much more than love 
itself or for the identical, it is the love for others, the curiosity 
for contrasts, different perspectives, that can help us to find 
our identity, if this is what is truly important.

At the age of 15 you acted in your first film role 
in Silvestre by João César Monteiro. How did such an 
early acting performance come about?

Often I say that João César Monteiro is «guilty» for my 
film career. He knew me from my mother’s house, I was 15, 
and he had it in his head that I was just right for the Sílvia/
Silvestre role in his new film (a medieval tale in which a dam-
sel dresses up as a boy and heads off to war in search of her 
father). I was grateful for discovering cinema through this 
perspective, so free, so creative. 

In the universe of films you have show a special 
interest in participating in cinéma d’auteur films. 
Why this preference?

For me films are the «seventh art». It is a fascinating art 
because it brings together all the others. Film is poetry, music, 
painting, literature, architecture, theatre... Film is a mirror 
of civilisations. Films you consume and then throw away don’t 
attract me. Art doesn’t serve to «entertain» or to put us to sleep 
in consumerist torpor. They are there to awaken our humanity.

Playing Anaïs Nin, in Henry & June, by Philip 
Kaufman, and Fabienne, in Pulp Fiction, by Quentin 
Tarantino, contributed to your recognition as the most 
international of Portuguese actresses. The American 
film industry remains the greatest reference for the 
viewing public. Why is it, do you think, that other film-
makers are unable to achieve the same level of success?

I was lucky to work with filmmakers such as Philip 
Kaufman and Quentin Tarantino in the North American 
film industry. The visibility in the world of films produced in 

the United States is incomparable with relation to other film 
producers. The reason for this visibility is a highly developed 
world marketing and distribution policy since the Second 
World War. Nobody understood as quickly as Hollywood the 
impact films and its myths would have on the world. But today 
the mechanisms are well understood, and I think the condi-
tions exist to rebalance the visibility of the many filmmakers. 

From early on you produced short films and 
medium-length films, ending up in 1999, in di-
recting Capitães de Abril, your first feature film, 
which won several national and international 
awards. What was your intention in composing 
this film, which seems to take a naïf and emotional 
look at the Carnation Revolution?

The Carnation Revolution was an event practically 
unique in the world: a military coup d’état that toppled a 
lengthy dictatorship without dropping any blood and installed 
civil democracy. Our revolution was one of the most noble, 
responsible and generous acts in western history. An act that 
fills me with pride to be Portuguese. World history continues to 
prove how the Carnation Revolution was exemplary. I battled 
for many years to make the film Capitães de Abril, causing 
me to be insulted and offended on several occasions, and even 
to stop making films in Portugal, as only Manoel de Oliveira 

No universo da filmografia, tem-se interessado  
sobretudo em participar em cinema de autor. Porquê 
esta preferência?

Para mim o cinema é a «sétima arte». É uma arte fas-
cinante porque reúne todas as outras. Cinema é poesia,  
música, pintura, literatura, arquitectura, teatro... O cinema 
é um espelho das civilizações. Os filmes de consumir e deitar 
fora não me atraem. A arte não serve para «entreter» ou 
adormecer-nos num torpor consumista. Serve para desper-
tar a nossa humanidade. 

A representação de Anaïs Nin, em Henry & June, de 
Philip Kaufman e de Fabienne, em Pulp Fiction, de Quentin 
Tarantino, contribuíram para o seu reconhecimento como 
a mais internacional das actrizes portuguesas. O cinema 
norte-americano continua a ser a maior referência para o 
público. Porque acha que as restantes cinematografias não 
alcançam um sucesso da mesma dimensão?

Tive a sorte de trabalhar com autores como Philip Kaufman 
e Quentin Tarantino na cinematografia norte-americana. É 
incomparável a visibilidade que os filmes produzidos pe-
los Estados Unidos têm no mundo em relação às restantes 
cinematografias. A razão dessa visibilidade é uma política 
de divulgação e distribuição mundial extremamente desen-
volvida desde a segunda grande guerra. Ninguém como 

“Rejeito as ideologias que pretendem restringir  
a nossa identidade a um só elemento, cada vez 
mais pequeno: um território geográfico, uma 
só língua, uma região, um bairro, um clube de 
futebol, uma bandeira… 
 
I reject ideologies that aim to restrict our identity to a 
single element that is ever shrinking: a geographical 
territory, a single language, a region, a district, a 
football club, a flag... 

”
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“O cinema é um espelho das civilizações. 
Os filmes de consumir e deitar fora não me 
atraem. A arte não serve para «entreter» ou 
adormecer-nos num torpor consumista. Serve 
para despertar a nossa humanidade.  
 
Film is a mirror of civilisations. Films you 
consume and then throw away don’t attract 
me. Art doesn’t serve to «entertain» or to put us 
to sleep in consumerist torpor. They are there to 
awaken our humanity. 

”

proposed that I should work with him again, but I don’t re-
gret a thing. To pay tribute to the Carnation Revolution and 
Salgueiro Maia was something I had to do.

Throughout your acting career, you have made 
musical and vocal contribution in theatre plays and 
films. With A Little More Blue you made first exclu-
sively musical performance, with compositions by 
Chico Buarque, Caetano Veloso, Dolores Duran, 
Gilberto Gil and Ivan Lins. What led you dare to en-
ter into this «blue» tribute to the repertoire of these 
Brazilian artists?

Music has been my natural «habitat» ever since I was 
very small. I cannot live without it. But the immense respect 
and admiration I have for my father and the music stories 
he has told me meant that only recently was I able to em-
bark on a musical adventure, with my first recording A Little 
More Blue, a tribute to the Brazilian composers who have 
truly been inspirational for me and so many other people of 
my generation.

Today, after three years of concerts around the world, my 
own or as a guest artist, this new musical adventure has develo- 
ped a great deal. My new album Penínsulas e Continentes 
is coming out in the spring, and features a lot of Portuguese 
music, in a musical journey between the Iberian and Italian 
Peninsulas and the African and American continents, North 
and South. Music creates bridges, echoes, links that cross 
oceans. This time it is a project with a very Portuguese, sailor- 
-like, travelling spirit.

You recently became the face of the diamonds & 
gold jewellery collection from Gio Rodrigues, dis-
tributed in Portugal by Lusogold, Lda. What effect 
do jewels and precious stones have on you?

I’m irretrievably a Leo: I love everything that is beautiful, 
sophisticated and luxurious. But you have to specify the con-
cept of luxury. Nowadays the trend in our societies is to mass- 
-market everything, make everything the same. Even luxury. 
We are told that luxury is owning watches and cars from such 
and such a brand. When luxury is possibly the very act of 
escaping the norm. Luxury for me is having a rhythm of life 
that causes no violence to your person; it is being able to sleep 
and dream for the hours you need, it’s being able to go with 
your children to a museum, it’s being able to have geographi-
cal and mental space to think, create, exist and appreciate 
fine things. Gio Rodrigues had a very simple and direct reflex: 
that of communicating his work to me as a creator of jewellery 
and to challenge me to be its image. I really liked what I saw 
and I accepted his unusual offer. It was a stunning encounter, 
both professionally and personally.

«Visibility, charisma, artistic quality, multifaceted, 
sensitivity and fervour in major causes in the con-
temporary world», were some of the motives behind 
your nomination as UNESCO Artist for Peace». 

Hollywood entendeu tão depressa o impacto que o cinema 
e seus mitos teriam no mundo. Mas hoje em dia conhecem- 
-se bem os mecanismos, e penso que existem as condições 
de se reequilibrar a visibilidade das diversas cinematografias.

Cedo começou a realizar curtas e médias metragens, 
com a culminação, em 1999, da direcção de Capitães de 
Abril, a S/ primeira longa-metragem, que recebeu vários 
prémios nacionais e internacionais. De que pressupostos 
partiu para a composição do filme, que parece enviar um 
olhar naif e emocional sobre a Revolução dos Cravos?

A Revolução dos Cravos foi um acontecimento prati-
camente único no mundo: um golpe de Estado militar que 
derrubou uma longuíssima ditadura, sem efusão de sangue, 
e instaurou uma democracia civil. Não considero «naif» 
quem não envereda pela violência, pelo contrário. A nossa 
Revolução foi dos actos mais nobres, responsáveis e genero-
sos da história ocidental. Um acto que me enche de orgulho 
de ser portuguesa. A história mundial continua a provar o 
quanto foi exemplar a Revolução dos Cravos. Batalhei mui-
tos anos para fazer o filme Capitães de Abril, que me valeu 
ser várias vezes agredida e ofendida e até deixar de fazer fil-
mes em Portugal, pois apenas Manoel de Oliveira me voltou 
a propor trabalhar com ele, mas não me arrependo nada. 
Homenagear a Revolução dos Cravos e Salgueiro Maia era 
indispensável para mim.

Ao longo da S/ carreira de actriz, 
deu um contributo musical e vocal em 
peças de teatro e em filmes. Com A 
Little More Blue estreia-se no univer-
so da interpretação exclusivamente 
musical, com composições de Chico 
Buarque, Caetano Veloso, Dolores 
Duran, Gilberto Gil e Ivan Lins. O 
que a levou a aventurar-se nesta ho-
menagem «azul» ao repertório destes 
artistas brasileiros?

A música é o meu «habitat» natural 
desde muito pequena. Não posso viver 
sem ela. Mas o imenso respeito e admira-
ção que tenho pelo meu pai e as histórias 
da música que ele me transmitiu fizeram 

com que só recentemente me atrevesse a lançar-me numa 
aventura musical, com o primeiro disco A Little More Blue, 
uma homenagem aos compositores brasileiros que foram 
verdadeiramente formadores para mim e para tantas outras 
pessoas da minha geração.

Hoje, depois de três anos de concertos pelo mundo, 
meus ou como artista convidada, esta nova aventura musical 
desenvolveu-se muito. Vai sair agora na Primavera o meu 
novo álbum, Penínsulas e Continentes, com muita música 
portuguesa, que é uma viagem musical entre as Penínsu-
las Ibérica e Itálica e os continentes africano e americano, 
norte e sul. A música cria pontes, ecos, elos que atravessam 
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How important to you is this nomination and how 
can it help in spreading UNESCO values to the Por-
tuguese and international public?

My nomination as a UNESCO Artist for Peace was a 
great and pleasant surprise for me, besides being a great ho- 
nour. As a result I have become very familiar with UNESCO’s 
highly important programmes, and in particular the Artistic 
Education programme, in which Portugal is heavily involved. 
It concerns not only offering artistic training in schools, but 
also to children that have been placed outside the school sys-
tem through instability. UNESCO’s action is lengthy and 
requires a great deal of patience. The lack of means doesn’t 
help, despite the ideas being great and fair.

Able to personify «A Thousand Marias», as 
Miguel Esteves Cardoso said of you in the article al-
ready mentioned, how do you prepare for each of the 
roles you play?

In general my work is made of a great deal of reading 
and assiduous and intense study of the texts to learn. As they 
open, you find deep echoes of ourselves, discovered, revealed in 
their contradictions and often revealing us. They can become 
organic, a part of you, you can even learn to breathe them, 
as their author breathed them. But I do not try to dominate 
or impose myself on a character. To be real, it has to be free. 
Artists are sponges. Often it is the seeing picture, music, a 
dance show that offers you the key to a character. 

Texto de Text by Paula Monteiro | Fotografias gentilmente 
cedidas por Photographs kindly given by Lusogold, Lda. 

os oceanos. Desta vez, trata-se de um projecto de espírito 
muito português, marinheiro, viajante.

Recentemente, tornou-se a imagem das jóias da linha 
diamonds & gold de Gio Rodrigues, distribuída em 
Portugal pela Lusogold, Lda. Qual o encanto exercido 
pelas jóias e pelas pedras preciosas?

Sou irremediavelmente leão: gosto do que é belo, sofis-
ticado, luxuoso. Mas há que especificar o conceito de luxo. 
Hoje em dia, a tendência nas nossas sociedades é massificar, 
uniformizar tudo. Até o luxo. Dizem-nos que o luxo é possuir 
relógios e carros de tal ou tal marca. Quando o luxo é talvez 
precisamente escapar à norma. Luxo para mim é ter um ritmo 
de vida que não seja uma violência para o nosso organismo, 
é poder dormir e sonhar as horas necessárias, é poder ir com 
os filhos a um museu, é poder ter espaço geográfico e mental 
para pensar, criar, existir e apreciar as coisas belas.

O Gio Rodrigues teve um reflexo muito simples e  
directo: o de me comunicar o seu trabalho como criador de 
jóias e desafiar-me para ser a sua imagem. Gostei muito do 
que vi e aceitei a sua proposta inusitada. Foi um belíssimo 
encontro, tanto profissional, como pessoal.

«Visibilidade, carisma, qualidade artística, poliva-
lência, sensibilidade e empenho nas grandes causas do 
mundo contemporâneo», foram alguns dos motivos que 
levaram à S/ nomeação como «Artista UNESCO para 
a Paz». Qual a importância desta nomeação e de que 
forma pode contribuir para a difusão dos valores da 
UNESCO junto do público português e internacional?

A nomeação enquanto «Artista da UNESCO pela Paz» 
foi uma grande e grata surpresa para mim, além de uma 
grande honra. Familiarizei-me assim com os programas tão 
importantes da UNESCO, nomeadamente o programa da 
Educação Artística, no qual Portugal está muito empenhado. 
Trata-se não só de oferecer formação artística nas escolas, 
mas também às crianças que a precariedade colocou fora do 
sistema escolar. A acção da UNESCO é longa e exige uma 
imensa paciência. A falta de meios não ajuda, apesar de as 
ideias serem óptimas e justas.

Capaz de personificar «Mil Marias», como diz Miguel 
Esteves Cardoso no artigo já referido, como é que se 
prepara para cada um dos papéis que representa?

Em geral o meu trabalho é feito de muita leitura e de 
uma frequentação assídua, intensa dos textos a aprender. 
Até eles se irem abrindo, descobrindo-se, encontrando ecos 
profundos em nós, revelando-se nas suas contradições e 
muitas vezes revelando-nos. Até eles se tornarem orgânicos, 
parte de nós, até os sabermos respirar como os respirou o 
seu autor. Mas não procuro dominar ou sobrepor-me a uma 
personagem. Para ser verdadeira, ela tem de ser livre. Os 
artistas são esponjas. Muitas vezes é a visão de um quadro, 
uma música, um espectáculo de dança que nos oferece a 
chave de uma personagem. 

“… não procuro dominar ou sobrepor-me  
a uma personagem. Para ser verdadeira, ela  
tem de ser livre. 
 
… I do not try to dominate or impose myself on a 
character. To be real, it has to be free.  

”
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Casa das Histórias  
Paula Rego

No Mundo 
Prodigioso

  

In the Marvellous World
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Personagens de fábula em contorções inusitadas; figuras que expõem tramas e enre-
dos, mas que simultaneamente escondem segredos, emoções, sonhos e pesadelos; formas dramáticas, 
marcadas pela violência contraditória da solidão e da convivência; mulheres em crónicas do quotidiano; meninas em  
revolta, em subversão; meninas sabedoras de esconderijos onde moram duendes e espíritos malignos; «meninas-mulheres», 
misto de inocência e perversidade; figuras grotescas, exibindo, impudicas, seus corpos compactos; danças e rodopios de 
imagens densas, em jogos de luz e sombra; criaturas habitantes de um mundo fantástico, eco daquelas que povoam o 
imaginário infantil, os contos tradicionais, as lendas, os mitos –, o universo pictórico de Paula Rego dá cor a mil histórias 
que, baseadas nas narrativas contadas às crianças, se abrem em infinitas interpretações e leituras.

Fictional characters in strange contortions; figures exposing plots 
and intrigue, while at the same time concealing secrets, emotions, 
dreams and nightmares; dramatic forms, marked by the contradictory violence of solitude and 
coexistence; women in everyday chronicles; girls in revolt, in subversion; girls who know about 
hideaways where dwarfs and evil spirits live; «girl-women», a blend of innocence and perversity; 
grotesque figures, shamelessly displaying their compact bodies; dances and spins of dense images, 
where light and shadow interact; creatures inhabiting a fantasy world, echoing those that live in 
our childhood imagination, traditional tales, legends and myths –, the pictorial universe of Paula 
Rego brings colour to a thousand stories, which, based on narratives told to children, open up into 
endless interpretations and readings. 
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But no prince arrives on his white steed in the stories of Paula Rego, to save the defenceless 
princess with long plaits of golden hair; no passionate kiss from some noble youth wakes the sleeping beauty; no frog is 
transformed into a prince charming – in the pictorial tales of Paula Rego, frogs are always frogs; princes are always lost; princesses 
prefer frogs to princes and girls know the heart of darkness.

In a structure made of red-coloured concrete, rise two prismatic volumes shaped like towers, lighthouses, chimneys or silos, in which 
the many fictions created by the painter internationally recognised for her prodigious imagination are stored and displayed. With 
architectural design care of Eduardo Souto de Moura, the Casa das Histórias Paula Rego, located in Cascais, stands on a piece of 
land extending in the horizontality of green, punctured here and there by the slender vertical figures of the trees. 

Mas nas histórias de Paula Rego nenhum príncipe vem, no seu cavalo branco, salvar a 
indefesa princesa de cabelo de ouro e longas tranças; nenhum beijo apaixonado de um nobre mancebo 
acorda a menina adormecida; nenhum sapo se transforma em enamorado infante – nos contos pictóricos de Paula Rego, 
os sapos são sempre sapos; os príncipes estão desaparecidos; as princesas preferem os sapos aos príncipes e as meninas 
conhecem o coração das trevas.

É numa estrutura de betão pigmentado a vermelho, onde se erguem dois volumes prismáticos em forma de torre, farol, 
chaminé ou silo, que se guardam e se expõem as múltiplas ficções criadas pela pintora reconhecida internacionalmente pelo 
seu imaginário prodigioso. Projecto arquitectónico assinado por Eduardo Souto de Moura, a Casa das Histórias Paula 
Rego, localizada em Cascais, eleva-se num terreno que se estende na horizontalidade do verde, pontuado, aqui e ali, pelas 
figuras verticais e esguias das árvores. No interior do edifício, distribuído por quatro alas subdivididas em salas sequenciais, 
dispostas em torno de um volume central mais elevado, que corresponde à sala de exposições temporárias, exibe-se, em 
sistema rotativo, a colecção do museu – um extraordinário conjunto de obras de pintura, desenho e gravura de Paula Rego, 

em diversos suportes e técnicas, que abrangem cerca de 50 anos do 
percurso artístico da pintora. Trabalhos pictóricos de autoria de Victor 
Willing, falecido marido da artista, integram igualmente a colecção da 
Casa das Histórias, cujo estabelecimento do acervo se deve à doação de 
Paula Rego da totalidade da sua obra gravada, de 278 desenhos prati- 
camente inéditos, e ao empréstimo de várias pinturas, desenhos e estu-
dos preparatórios de figura e composição.

Nos 750 m2 de área consagrados à exposição permanente e a duas 
exibições temporárias anuais, e no restante espaço do museu, composto 
por uma loja, por uma cafetaria com esplanada aberta para um fron-
doso jardim e por um auditório com 200 lugares, descobrem-se as fabu-
losas narrativas pictóricas visionadas por Paula Rego, porque, como se 
lê na frase de sua autoria impressa numa das paredes do museu, «É na 
história que eu coloco toda a minha vitalidade».
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Inside the building, distributed through 
four wings subdivided into sequential rooms, po-
sitioned around a higher central volume, corresponding to 
the temporary exhibitions room, the museum’s collection is  
exhibited, on a rotating basis – an extraordinary collection of 
works of painting, drawing and engravings by Paula Rego, 
in varying mediums and techniques, covering the nigh-on  
50 years of the painter’s career. Pictorial works by Victor Willing, 
deceased husband of the artist, are also part of the Casa das 
Histórias collection, the establishment of which results from the 
donation by Paula Rego of all of her engravings, 278 practically 
unique drawings, and the loan of several paintings, drawings 
and preparative studies of figure and composition.

In the 750 square metres dedicated to permanent exhibi-
tion and to temporary exhibitions each year, and in the rest 
of the museum, comprising a shop, café with terrace opening 
onto a leafy garden, and a 200-seat auditorium, we discover 
the fabulous pictorial narratives envisioned by Paula Rego, 
because, as reads in the phrase uttered by the artist, printed 
on one of the museum’s walls, «I place my entire vitality in 
the story». 

Texto de Text by Paula Monteiro | Fotografias de Photographs 
by FG + SG – Fotografia de Arquitectura
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CIDADES 
VESTIDAS 
DE LUZ

  

Cities Dressed in Light
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Por alguns dias, enquanto a festa se fizer, 
a luz das estrelas parece esmorecer, descendo à 
terra, porque as cidades incendeiam-se de cores, de magia e 
de sonhos de Natal e Ano Novo. As luzes das cidades ardem 
como o sol de um dia de Verão, ainda que o frio cortante 
convide ao aconchego das roupas de lã. Descem-se e sobem-se 
as avenidas, as ruas, as praças, os jardins, enquanto de todos 
os lados soam músicas de Natal. As montras também se 
trajam de alegria, de bolas coloridas, pinheiros, fitas e pais 
natais, mas são as luzes das cidades, gigantes, tremeluzentes 
e multicolores, que mais prendem o olhar e desencadeiam 
sorrisos de crianças e deslumbramentos.

Durante todo o ano, os designers inventam sonhos em 
forma de árvores, de sinos, de ondas, de sereias, de planetas, 
de estrelas e asteróides, ou de mil e uma configurações, con-
soante o instinto criador ou os desejos solicitados. Depois, 
serralheiros, carpinteiros, como magos, executam as gran-
des estruturas de metal ou madeira que, tal como puzzles, 
encaixam umas nas outras, adaptáveis ao espaço que as rece-
be. Seguidamente, credenciados e experientes electricistas, 
quais alquimistas, vestem de luz e cor as estruturas, utili-
zando muitas técnicas e tecnologias, como a fibra óptica e, 
mais recentemente, a tecnologia LED, para que o consumo 
de energia seja minimizado. 

For a few days, while the celebrations are 
underway, the starlight seems to lose heart, 
falling to earth, as cities light up with colour, magic and 
dreams of Christmas and the New Year. The cities’ lights 
burn like the sun on a summer’s day, even if the cutting cold 
calls for winter woollies. Up and down the avenues, streets, 
squares and gardens we go, as Christmas carols chime out 
from all sides. Shop windows are also ablaze with festive cheer, 
with colourful baubles, Christmas trees, garlands and Father 
Christmases, but it is the city lights, giant, twinkling and 
multicoloured, that catch our eyes, causing children to smile 
with amazement. 

Throughout the year designers are inventing dreams in 
the shape of trees, bells, waves, mermaids, planets, stars, as-
teroids, and a thousand and one configurations following 
their creative instinct or the requests made. Then black-
smiths and carpenters, as if magicians, produce huge metal 
or wooden structures, which, just like pieces in a puzzle, fit 
together, adapting to the space that welcomes them. Then 
it is the turn of qualified and experienced electricians, 
these quasi alchemists dress the structures with light and 
colour using assorted techniques and technologies, including 
fibre optics and more recently LED technology, to reduce 
energy use.
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Outros homens, também sábios, saem às ruas das cidades, já mais perto da quadra 
natalícia, para elevar ao céu a fantasia, a magia, a alegria, ou nele dependurar cortinas de luz, mais 
ou menos intermitentes, mais ou menos coloridas. Permanecem apagadas, porém, porque acender as luzes da cidade é um 
momento solene que só acontece na noite estipulada. 

É esta a promessa da Castros – Iluminações Festivas, tornada realidade ano após ano, em muitas cidades do país e do 
mundo: a de, com os pés bem assentes na terra e a cabeça no céu, aprender com a luz das estrelas e realizar sonhos. E é 
assim desde 1921, quando uma família simples ousou sonhar…

Other, equally knowledgeable men, head out into the city streets as the festive 
season approaches, to lift fantasy, magic and joy towards the sky, or to hang curtains of 
light in it, of varying colours and blinking at a variety of speeds. They remain unlit however, because turning on 
the Christmas lights is a great moment, which only takes place on a stipulated date.

This is the promise of Castros – Illuminações Festivas, coming true year after year in many cities in Portugal 
and the world: that of, with their feet placed firmly on the ground and head in the sky, learning with starlight 
and making dreams come true. And thus it has been since 1921 when a family dared to dream...

The night has come in which thousands of bulbs light up, like an aurora borealis far from the North Pole. For 
around two months, the light, the Christmas motifs and festive cheer are present, embellishing historic centres, 
welcoming increased business, and provoking emotion and happiness. They are Christmas tales, decorations based 
on given themes. Indeed, they are luminous objects telling fascinating stories, related with light and affection, 
taking us on journeys impossible to express in words, only with the heart.

É chegada a noite em que milhares de lâmpadas se acendem, como uma 
Aurora Boreal bem longe do pólo norte. Durante cerca de dois meses, a luz, os motivos 
de Natal e a animação são uma constante, para que se valorizem centros históricos, para que se incremen-
te o comércio, para provocar emoção e gáudio. São contos de Natal, são ornamentações baseadas em  
determinados temas, são sobretudo objectos luminosos que narram histórias fascinantes, histórias contadas 
com luz e afecto, que nos fazem encetar viagens impossíveis de contar com palavras, apenas com o coração.

Às estrelas pediu emprestados o brilho e o fulgor, ao arco-íris a cor, ao passado o desejo de continuar 
a sonhar e a concretizar sonhos… para que no presente borde com mãos de luz as cidades do Natal. 

Assim é a Castros, um reino tecnológico habitado por 
fazedores de sonhos.

Their sheen and splendour is borrowed from the stars, 
their colour from the rainbow, their desire to keep on dreaming 
and making dreams come true borrowed from the past... so that in the present 
Christmas cities are awash with decorative light. This is Castros – a techno-
logical kingdom inhabited by dream makers. 

Texto de Text by Maria Amélia Pires 
Fotografias de Photographs by Orlando Fonseca
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As paredes e os tectos dourados sussur-
ram segredos seculares, histórias de amor, de de-
savenças e paixões, tertúlias literárias, congeminações de 
grandes negócios… Estes espelhos, quase mágicos, que 
outrora reflectiam os rostos de «Os Vencidos da Vida», de 
grandes actores, de homens de negócios, de figuras célebres 
portuguesas e estrangeiras, continuam a reflectir elegância, 
rostos importantes deste tempo que é o nosso, continuam 
a espelhar a arte de bem receber e os prazerosos momentos 
em que os sabores assumem todo o brilho.

Este é o Restaurante mais antigo de Portugal e um dos 
mais antigos do mundo, tendo sido considerado, aliás, um 
dos dez melhores do planeta, no tempo em que Fernando 
Lopes o liderava. Localizado na histórica e charmosa zona 
do Chiado, em Lisboa, o Restaurante Tavares Rico – assim 
denominado por oposição ao já inexistente «Tavares Pobre», 
que fora criado para os que não tinham possibilidades  
económicas para frequentar o primeiro – passou por al-
guns momentos conturbados nos seus mais de 200 anos 
de história, por sucessivas gerências, mas sempre foi um 
espaço a que todos ansiavam ir e serem vistos. Em 2004, 
o Tavares reabre pela mão de José Pereira dos Santos e, 
em 2006, passa a pertencer ao grupo J. R. Costa. A partir 
de 2008, ano em que o chef José Avillez é convidado para  
liderar a cozinha deste emblemático restaurante, tem início 
um novo capítulo de sucesso. Nesse mesmo ano, o Tavares 
recebe o prémio de «Melhor Restaurante do Ano», atri-
buído pela Revista de Vinhos e, em 2009, é nomeado com 
uma estrela Michelin. José Avillez, chef executivo do Tavares, 
dispensa apresentações. 

Tavares Rico 
Rica a História e os Sabores
Rich in History and 
Flavours

The gilded walls and ceilings whisper  
age-old secrets, love stories, tales of quarrels and 
passion, literary gatherings, the negotiation of important 
business deals...These mirrors, almost magic, that formerly 
reflected the faces of the «Os Vencidos da Vida» (an informal 
group of well known intellectuals), of great actors, of business-
men, of famous Portuguese and foreign figures, continue to 
reflect elegance, importance faces of today’s world, continue to 
mirror the art of hospitality and the pleasurable moments in 
which flavours sparkle.

This is Portugal’s oldest restaurant and one of the oldest 
in the world, considered moreover, one of the best ten in the 
planet during the time in was run by Ferando Lopes. Located 
in the historic and charming district of Chiado, in Lisbon, 
the Restaurante Tavares Rico – named thus in opposition to 
the now defunct «Tavares Pobre», created for those who did 
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not have the financial means to frequent the former – has gone through troubled episodes in its 
history spanning over 200 years, has gone through many hands, but it has always been a place in which people are eager 
to be seen. In 2004 the Tavares was reopened by José Pereira dos Santos, and in 2006 it became part of the J.R. Costa group. As 
of 2008, the year in which chef José Avillez was invited to head the kitchen in this emblematic restaurant, a new chapter of success 
began. In the same year, the Tavares was awarded the «Best Restaurant of the Year» by Revista de Vinhos and in 2009 it was 
given a Michelin star. José Avillez, executive chef of the Tavares, needs no introduction. Perfectionist, daring and demanding, José 
Avillez follows a precise, creative cuisine, endowed with an apparent simplicity, but which contains a great deal of technique, know-
how and intuition, offering a great wealth of flavours and combinations, adding value to the very best each season has to offer. His 
team includes chef de cuisine David Jesus, and maitre d’ and sommelier Arlindo Madeira. Together they form a young and dynamic 
team, with a vast and varied CV and already some important awards.

In the Tavares Rico gastronomic experiences are always unique and un-
forgettable, accompanied by wines suggested, from some 300 Portuguese and 
foreign labels, by Arlindo Madeira, who, more than an expert, is clearly  
passionate about wine.

In Chiado, a symbolic part of the capital, Tavares Rico creates, reinvents 
and adapts what nature offers, combining the best of tradition with moder-
nity, to produce flavours that are just as rich and astounding.

Texto de Text by Maria Amélia Pires | Photographs by Fotografias de Miguel 
Costa e gentilmente cedidas por and kindly given by Restaurante Tavares

Perfeccionista, audaz e exigente, José Avillez aposta numa cozinha rigorosa, criativa, 
dotada de uma aparente simplicidade, mas que encerra em si muita técnica, conhecimento e intuição, ofere-
cendo uma enorme riqueza de sabores e combinações e valorizando o que de melhor oferece cada estação. Na sua equipa 
conta com David Jesus, chef de cozinha, e Arlindo Madeira, chef de sala e sommelier. Juntos formam uma equipa jovem, 
dinâmica, com vasto e diversificado curriculum e já com importantes prémios.

No Tavares Rico as experiências gastronómicas são sempre únicas e inesquecíveis, acompanhadas por néctares sugeridos, 
de entre as cerca de 300 referências portuguesas e estrangeiras, por Arlindo Madeira que, mais do que um expert, é um 
verdadeiro apaixonado por vinhos.

É no Chiado, uma zona emblemática da capital, que o Tavares Rico cria, reinventa, adapta o que a natureza dá, combi-
nando o melhor da tradição com a modernidade, para oferecer sabores também eles ricos e surpreendentes. 
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Aliança

O Culto do 
Vinho

  

The Worship of Wine
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Envolta num cerimonial composto por movimentos precisos e gestos reverentes, a 
apreciação de um vinho de qualidade cria nos convivas uma alvoroçada expectativa; contribui para que os 
rostos se abram em esperançosos sorrisos; anima os corpos, confiantes que, no interior do invólucro de vidro, se poderão 
descobrir júbilos e delícias.

Na Aliança, a expectativa em torno da degustação de um dos seus produtos nunca é frustrada. Com mais de 80 anos 
de história, a Aliança, fundada em 1927 por 11 associados liderados por Domingos Silva e Ângelo Neves, em Sangalhos 
(concelho de Anadia), na região Demarcada da Bairrada, rapidamente viu reconhecida a excelência dos seus vinhos, tanto 
em Portugal como além-fronteiras.  

Shrouded in ceremony comprising precise movements 
and reverent gestures, the appreciation of a fine wine creates excited ex-
pectations at any gathering; it helps faces to light up in hopeful smiles; it brings 
bodies to life, confident that inside the glass container, joys and delights can be 
found. At Aliança, the expectation surrounding the tasting of one of its products 
is never frustrated. With more than 80 years of history, Aliança, founded in 
1927 by 11 associates headed by Domingos Silva and Ângelo Neves, in Sangalhos 
(municipality of Anadia), in the Demarcated Region of Bairrada, soon saw the 
excellence of its wines recognised, both in Portugal and abroad.

Currently part of the Bacalhôa Group, following the acquisition in 2007 
of the majority capital of the company by famous entrepreneur Joe Berardo,  
Aliança is present in the country’s main winegrowing regions – the Douro, Dão, 
Bairrada and Alentejo are the winemaking areas in which the company, in 
some 600 hectares of vineyard, harvests its fruit and develops its products.

«O vinho à mesa, liturgia.
Respeito silencioso
paira sobre a toalha.
A garrafa espera o gesto,
o saca-rolhas espera o gesto,
a família espera o gesto
que há de ser lento e ritual.
[…]».
[«O Vinho», in Boitempo III, Carlos Drummond de 
Andrade]

«Wine at the table, liturgy.
Silent respect
hovers above the cloth.
The bottle awaits the gesture,
the corkscrew awaits the gesture,
the family awaits the gesture
that has to be slow and ceremonial.
[...]».
[«O Vinho», in Boitempo III, Carlos Drummond de 
Andrade]



Villas&GolfePortugal | 82

Actualmente propriedade do Grupo Bacalhôa, após a aquisi-
ção, em 2007, do capital maioritário da empresa pelo Comendador 
José Berardo, a Aliança está presente nas principais regiões vitivinícolas do País – Douro, 
Dão, Bairrada e Alentejo são os espaços vitícolas onde a empresa, em cerca de 600 hecta-
res de vinhas, colhe os seus frutos e desenvolve os seus produtos.

Unindo tradição e contemporaneidade, a Aliança iniciou, nas diversas Quintas que 
possui, importantes reconversões e vastas plantações de vinha, bem como a modernização 
das adegas e a constituição de um parque de barricas de carvalho de elevada qualidade, 
destinadas ao estágio dos vinhos.

Sob a recente designação de Aliança Vinhos de Portugal, a empresa realizou fortes 
investimentos na área do enoturismo, permitindo aos amantes da vinicultura a visita 
às caves de espumante e aguardente e ao parque de barricas; a degustação dos néctares 
produzidos na região; a descoberta, através de um estimulante jogo, dos vários tipos de 
aromas existentes nos vinhos; a apreciação, nos diversos espaços enogastronómicos, da 
união perfeita entre gastronomia e os produtos da vinha; a realização de reuniões no 
Auditório e a aquisição de um amplo conjunto – com origem na Aliança, na Bacalhôa e 
na Quinta do Carmo – de espumantes, aguardentes, moscatéis e vinhos na Loja que lhes é consagrada.

Diversas vezes premiada e considerada, em 2005, pela Wine Spectator, como uma das 20 melhores empresas do sector a 
nível mundial, a Aliança tem pelo vinho o respeito devido, porque mais de que uma harmoniosa fusão de aromas, sabores 
e cores, mais do que potenciador de momentos de satisfação, o vinho é um rito, é uma paixão, o vinho é cultura.

Combining tradition and contemporariness, Aliança has begun, in the many estates it owns, 
major conversion and vine plantings, as well as the modernisation of wineries and the constitution of a «park» of superior 
quality oak casks, for ageing wines.

Under the recent name of Aliança Vinhos de Portugal, the company has invested greatly in wine tourism, 
allowing winemaking fans to visit its sparkling wine and aguardente (spirit) cellars and its cask hall; tasting 
wines produced in the region; the discovery, through stimulating play, of various kinds of aromas in wines; the  
appreciation, in the many gastro-wine venues, of the perfect union between gastronomy and wines; holding meetings 
in the auditorium and the purchase of a large collection – originating from Aliança, Bacalhôa and Quinta do 
Carmo – of sparkling wines, aguardentes (spirit), Moscatels and wines in the shop created for them. 

Winner of many awards and considered in 2005 by Wine Spectator as one of the 20 best companies within 
the sector on a world level, Aliança has for wine the respect it deserves, because more than just a harmonious fu-
sion of aromas, flavours and colours, more that being able to provide moments of enjoyment, wine is a ritual, it is 
a passion, wine is culture.

Texto de Text by Paula Monteiro | Fotografias de Photographs by Miguel Costa
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Mardan Palace

A VISÃO 
DO IMPÉRIO

  

The Vision of the Empire
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A tradição perdida no tempo conta que, no século II antes de Cristo, o Rei Attalos 
II ordenou que os seus homens encontrassem o «céu na terra», um lugar especial que recriasse a imensa visão 
do paraíso. A demanda foi exaustiva, percorreram-se dias, horas e quilómetros até que a região de Antália, na Turquia, 
foi descoberta. Atallos devolveu a vida à cidade e deu-lhe o nome de Attaleia que mais tarde passou de Adalia a Antália. 

Situado na Riviera turca, este reduto natural desenha hoje um dos mais prestigiados destinos turísticos mundiais gra-
ças a uma longa herança histórica, que se inscreve na era do Império Otomano (entre os séculos XVI e XIX), e ao recorte 
paisagístico que bebe no azul profundo do mar a inspiração para uma colecção de dias perfeitos.

Neste lugar onde o sol beija as águas marítimas eleva-se o Mardan Palace, um resort palaciano que presta homenagem à 
idade de ouro do Império que, em tempos idos, dominou o Oriente Mediterrânico. Sem precedentes, e num investimento 
de mais de 1000 milhões de euros, o Hotel é marcado por uma cadência de luxo e opulência que ganha forma nos objectos, 
nos conceitos de decoração, nas formas grandiosas dos edifícios e espaços de lazer. Rodeado pela Montanha Taurus, plena 
de dramatismo, o Mardan é composto por 560 quartos, incluindo duas royal suites com piscina privada. 
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A tradition lost in time tells us that in the 2nd century BC, King Attalos II ordered his 
men to find him «heaven on earth», a special place that would recreate the grand vision of paradise. The search was  
far-reaching, lasting many days, hours and kilometres until the region of Antalya in Turkey was discovered. Attalos gave life back 
to the city, giving it the name of Attaleia, which later became Adalia and then Antalya.

Located on the Turkish Riviera, this natural haven today represents one of the world’s most luxurious holiday destinations thanks 
to a long historic heritage, part of the era of the Ottoman Empire (between the 16th and 19th centuries), and to the landscape which 
finds in the deep blue of the sea the inspiration for a collection of perfect days.

The Mardan Palace stands in this place where the sun kisses the maritime waters, a palatial resort that pays tribute to the golden 
age of the Empire, which in former times dominated the Eastern Mediterranean. Unlike anything before it, and in an investment of 
more than 1000 million Euros, the hotel is marked by a rhythm of luxury and opulence that takes shape in the objects, in decoration 
concepts, in the grandiose forms of the buildings and leisure facilities. Surrounded by the Taurus Mountains, in all their drama, the 
Mardan features 560 rooms, including two royal suites with private pool. 

Com a herança turca sempre presente, os hóspedes podem vivenciar uma arquitectura 
que recria os lugares primordiais da bela Istambul – o edifício principal, por exemplo, assemelha-se ao 
Palácio Dolmabahce. Integrado numa área de 180,000m2, o Mardan foi concebido para estimular os sentidos, no entanto, 
a visão, como nenhum outro, assiste, num palco povoado pelo ouro e cristais, a um espectáculo irrepetível que ganha 
corpo através das piscinas intermináveis, das pontes que as atravessam, baseadas no desenho original da «Ponte Da Vinci», 
das gôndolas que as percorrem ou do recife de coral que convida à descoberta.

Neste destino de 5 estrelas há lugar para um Spa com uns impressionantes 7500m2 e terapias incontáveis que formam 
uma nova dimensão de bem-estar, há espaço para concepção da mais requintada gastronomia nacional e internacional em 
10 restaurantes à la carte e há ainda todas as condições para um anfiteatro que acomoda 900 espectadores e recria espectáculos 
de topo. A inauguração do Mardan, em 2009, foi marcada, também ela, pelo brilho das estrelas: figuras como Sharon 
Stone, Richard Gere, Paris Hilton, Seal ou Monica Bellucci fizeram parte de um evento luxuoso abrilhantado pelas 
actuações de Mariah Carey e Tom Jones. 
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Neste universo interminável, digno da mais distinta realeza, ficam muitos outros deta-
lhes por descrever… se pensarmos em números (2000 toneladas de ouro, 500.000 cristais e 23.000m2 de mármore 
italiano ou uma noite a chegar aos 13.000 euros) a conta parece fácil de concretizar, no entanto, os dias no Mardan Palace 
têm um valor incalculável que preenche a alma e deixa no tempo um rasto de fantasia.

With Turkish heritage forever present, guests can experience an architecture that recreates 
the elemental sites of beautiful Istanbul – the main building, for example, resembles the Dolmabahçe 
Palace. Covering an area of 180,000 square metres, the Mardan was designed to stimulate the senses, yet the vision, like no other, 
enjoys, in a stage dotted with gold and crystals, a unique spectacle, created by endless pools, the bridges crossing them, based on the 
original design of the «Da Vinci Bridge», gondolas passing under them, or by the coral reef, calling you to discover its secrets.

In this five-star destination there is room for a spa developing over an impressive 7500 square metres and countless therapies, 
creating a new dimension in well being; there is room for the creation of the most sophisticated of 
national and international cuisine in 10 à la carte restaurants; and there is also every condition 
needed for an amphitheatre that accommodates 900 spectators and is home to the best shows. The 
opening of the Mardan, in 2009, was marked, it too, by the glitter of stars: figures such as Sharon 
Stone, Richard Gere, Paris Hilton, Seal, and Monica Bellucci took part in a luxury event, with 
performances by Mariah Carey and Tom Jones.

In this endless universe, worthy of the most regal of royalty, there are many other details to des- 
cribe... in you think in terms of numbers (2000 tons of gold, 500,000 crystals and 23,000 square 
metres of Italian marble, or a night costing close to 13,000 Euros) the maths seems easy to calcu-
late, yet, days spent in the Mardan Palace boast immeasurable value that fills the soul and leaves 
a trace of fantasy in time.

Texto de Text by Cátia Fernandes | Fotografia gentilmente cedidas por Photographs kindly given 
by Mardan Palace
www.mardanpalace.com
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República da Turquia

Porta do 
Oriente

  

Gateway to the East
Republic of Turkey
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At the site on which east meets west, cultures have created a mosaic of colours, flavours and unique 
essences. This is the Republic of Turkey, an inimitable paradise where past and future combine to fascinate anyone visiting it.

It is precisely in magical Constantinople, today one of the world’s most beautiful cities, Istanbul, where the straits of the Bosporus 
separate, or unite the European and Asian continents. Its natural beauty is never-ending, but it is cultural diversity that proves 
most enchanting to visitors. There seems an endless supply of museums, churches, bazaars and huge mosques. The Hagia Sophia 
Mosque, now a museum, the Chora Church, the Grand Bazaar or Kapaliçarsi, for example, fuel the life of a city and of a people 
open to the future, while the setting sun over the Bosporus continues to amaze with the same light of the past.

No local onde o oriente e o ocidente se encontram, as culturas criaram um mosaico 
de matizes, sabores e essências únicas. É a República da Turquia, um paraíso singular, onde o passado e o 
futuro se unem para fascinar quem vem de fora.

É exactamente na mágica Constantinopla, hoje uma das cidades mais belas do mundo, Istambul, que o estreito do 
Bósforo separa, ou une, os continentes europeu e asiático. A sua beleza natural é inesgotável, mas é a diversidade cultural 
que mais seduz os visitantes. É que os museus, igrejas, bazares e grandes mesquitas parecem inesgotáveis. A Mesquita de 
Santa Sofia, actualmente museu, a Igreja de Kariye, o Grand Bazaar ou Kapaliçarsi, por exemplo, alimentam a vida de 
uma cidade e de uma gente que se abre ao futuro, enquanto o entardecer sobre o Bósforo continua a deslumbrar com a 
mesma luz do passado.
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O território da Turquia cobre uma superfície de 779.452 km2. Montanhas e planaltos, 
planícies e litorais debruados de praias paradisíacas pintam quadros díspares entre si, provocando 
climas diversos. Exemplo desses relevos acidentados é o Monte Nemrut, localizado na Península de Anatólia, a primeira 
elevação a destacar-se no norte da Mesopotâmia, onde se encontram as ruínas do túmulo do rei Antíoco I e estátuas de 
deuses, como Apolo e Zeus. 

Mas outras cidades são também paragens mágicas que contam histórias, lendas e mitos. Como Ísmir, a cidade natal de 
Homero, ou Teos, onde viveu Platão, ou ainda Faselis, onde aconteceu uma das mais belas histórias de amor, a de Marco 
António e Cleópatra, ou Ankara, a capital, repleta de vestígios bizantinos, romanos e otomanos, ou a Capadócia, região 
bem no centro da Turquia que poderia ser um cenário de um filme, ou Agri, onde o Palácio Ishak Pasa parece ser o guia 
da vasta planície ao seu redor. As cidades subterrâneas, a mistura de civilizações, histórias e impérios, as danças e os bailes, 
a excelente e rica gastronomia, a alegria do povo turco, as magníficas praias onde o mar se veste de turquesa, as cataratas 
majestosas, os bosques frondosos… permanecem durante muito tempo na memória de quem os descobre.

The territory of Turkey covers an area of 779,454 km2. Mountains and plateaus, plains and 
coasts lined with idyllic beaches create a series of ever-changing canvases, producing a range of climates. Mountain relief 
is highlighted, for example, by Mount Nemrut, located on the Anatolian Peninsula, the first elevation to the north of Mesopotamia, 
where the ruins of the tomb of King Antiochus I and statues of gods, such as Apollo and Zeus, can be found. 

But other cities are also magical places, with stories to tell and legends and myths to reveal. Like Izmir, the birthplace of Homer, 
Teos, home to Plato, or Phaselis, the site for one of the most beautiful of love stories, that of Mark Anthony and Cleopatra. Equally 
Ankara, the capital, with its many Byzantine, Roman and Ottoman remains, Cappadocia, the region right in the centre of Turkey 
that could be mistaken for a film set, or Agri, where the Ishak Pasa Palace seems to conduct the vast plain at its feet. Underground 
cities, the blend of civilisations, histories and empires, the dancing, the excellent and varied cuisine, the cheerfulness of the Turkish 
people, the magnificent beaches, where the sea is turquoise blue, majestic waterfalls and leafy woods... all remain engrained in the 
memory to those who discover them.
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A Turquia oferece todo o tipo de actividades culturais assim como desportivas. Entre 
os desportos mais praticados estão o mergulho, o rafting, o windsurf, a pesca, os desportos de Inverno, o 
golfe, com magníficos campos nas principais cidades. Outra das grandes atracções da Turquia é a quantidade de estâncias 
termais, algumas exploradas desde o tempo dos romanos. Os banhos turcos também são apreciados desde a Idade Média, 
razão pela qual o Hamam, ou banho público, esteja presente em cada povoação. 

Esta é uma paleta de cores que embriaga os sentidos. Os tons castanhos, ocres e rubros tornam-se azuis e cinzentos com 
a derradeira luz do dia. E em cada novo sol, há uma nova história e um novo lugar para descobrir nesta Turquia sensual.

Turkey offers all manner of cultural and sporting activities. The most popular sports include 
diving, rafting, windsurfing, fishing, winter sports, and golf, with stunning courses in the major cities. Another 
of Turkey’s major attractions is the quantity of spas, some used since Roman times. Turkish baths have also been enjoyed since the 
Middle Ages, and as a result the Hamam, or public bath, can be found in every town.

This is a palette of colours that overwhelms the senses. The shades of brown, ochre, and red become blue and grey with the final 
light of the day. And in each new sun, there is a new story and new place to discover in this Turkey of the senses.

Texto de Text by Maria Amélia Pires Fotografias Photographs Copyrights

Quintessence
Villas&Golfe

Divine Collection
Inspirada na moda, no design e na grande tradição francesa da sofisticação, a Divine Collection, criada pela Maison Ventury 
Paris, apresenta uma exuberante chaise longue em diversos materiais e coberturas. De linhas simultaneamente «Retro» e 
contemporâneas, com contornos clássicos e glamourosos, a edição limitada Divine Collection acrescenta um toque de estilo 
aos ambientes a que se destina, numa consagração da estética e da excelência.

Inspired by fashion, design and the great French tradition of sophistication, the Divine Collection, created by Maison Ventury Paris, 
presents an exuberant chaise longue in a choice of materials and covers. Both retro and contemporary in design, with classic and 
glamorous contours, the limited edition Divine Collection adds a touch of style to the rooms in which it is placed, in a dedication to 
aesthetics and excellence. www.venturystudio.com



Villas&GolfeQuintessence | 101Villas&GolfePortugal | 100

The Balvenie Madeira Cask 17 Anos
Amadurecido em cascos de carvalho tradicionais e acabado em cascos 
previamente utilizados na produção do vinho Madeira, o The Balvenie 
Madeira Cask 17 Anos é o mais recente whisky criado pelo Malt Master 
David Stewart da secular destilaria The Balvenie. Em edição limitada, o 
novo néctar possui um gratificante sabor a especiarias e a frutos secos e 
aromas profundos e complexos, que conferem a este single malt um paladar 
rico e maduro.

The Balvenie Madeira Cask Aged 17 Years
Aged in traditional oak casks and finished in cask previously used in the pro-
duction of Madeira wine, The Balvenie Madeira Cask Aged 17 Years is the 
latest whisky to be created by Malt Master David Stewart from the age old The 
Balvenie distillery. In a Limited Edition, the new spirit has a pleasant flavour of 
spice and dried fruit, with deep and complex aromas, giving to this single malt 
a rich and mature palate. www.thebalvenie.com

Isilda Pelicano
Colecção Primavera-Verão 2010
Fluidez, transparência, romantismo são os substan-
tivos que definem as propostas de Isilda Pelicano 
para a Primavera-Verão de 2010. Tecidos maleáveis, 
moldados ao corpo, formam contornos dançarinos; 
matizes suaves, em jogos de luz e sombra, iluminam 
as figuras femininas – as peças de vestuário da estilis-
ta portuguesa conjugam classicismo e modernismo, 
em criações harmoniosas, que parecem surgir do 
universo mágico dos contos de princesas e fadas.

Isilda Pelicano – Spring-Summer 2010 
Collection
Fluidity, transparency, romanticism are all words that 
define the suggestions from Isilda Pelicano for Spring-
Summer 2010. Pliable materials, moulded to the body, 
form dancing contours; soft tones, in light and shadow, 
light up female figures – the clothing items from the  
Portuguese designer combine classicism and modernism, 
in harmonious creations that seem to appear from the 
magical universe of tales of princesses and fairies. 
www.isildapelicano.com
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Krebs & Sohn – Belle Epoque
Líder mundial na criação e fabrico de bo-
las e decorações para árvores de Natal, a 
Krebs & Sohn contribui para a atribuição 
de um maior brilho e de uma mais efusiva 
alegria a esta festiva época do ano. Colo-
ridos, criativos e de elevada qualidade, as 
bolas de vidro e os enfeites natalícios con-
cebidos pela empresa austríaca conferem 
uma feérica atmosfera aos espaços onde 
cintilam. Delicadas e poéticas, as bolas 
da colecção Belle Epoque tornam o Natal 
ainda mais lírico e romântico.

World leader in the creation and manufactu-
re of baubles and decorations for Christmas 
trees, Krebs & Sohn has helped add more 
sparkle and a burst of joy to this festive time 
of year. Colourful, creative and of the finest 
quality, the glass baubles and Christmas de-
corations designed by the Austrian company 
add a fairytale atmosphere to the places in 
which they sparkle. Delicate and poetic, the 
baubles in the Belle Époque collection make 
Christmas even more lyrical and romantic. 
www.krebs-xmas.at

Manolo Blahnik
Célebre estilista de sapatos femininos, apreciados pelas estrelas de cinema 
e adorados pela protagonista da série televisiva O Sexo e a Cidade, Manolo 
Blahnik desenha peças cativantes e ousadas, cobiçadas por mulheres de 
todo o mundo. Autêntico artesão, Manolo Blahnik concebe objectos de 
desejo, verdadeiros artefactos nos quais imperam plumas, lantejoulas, la-
ços, anéis, correntes, fitas, coral, renda, pele de crocodilo e avestruz, em 
criações incomuns e arrojadas, que deixam, literalmente, as mulheres aos 
seus pés.

Famous designer of women’s shoe, worn by film stars and adored by the Sex and 
the City’s leading lady, Manolo Blahnik designs captivating and daring shoes, 
coveted by women around the world. A veritable craftsman, Manolo Blahnik  
creates objects of desire, real artefacts boasting feathers, sequins, laces, rings, 
chains, ribbons, coral, lace, crocodile and ostrich skin, in unique and intrepid 
creations that have women begging for more. www.manoloblahnik.com
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Surround by Divani & Divani
Peça de mobiliário «musical», o sofá Surround da Divani & Divani 
foi concebido através de uma união perfeita de tecnologia, tradição e 
engenho. Criado com uma docking station para Ipod e duas colunas de som 
incorporadas, o Surround alia qualidades tecnológicas, design original, 
conforto e ergonomia. Revestido em pele disponível numa vasta paleta 
de cores, o novo sofá da Divani & Divani anima musical e visualmente os 
espaços onde se integra.

Surround by Divani & Divani
A musical piece of furniture, the Surround sofa by Divani & Divani was 
designed through the perfect union of technology, tradition and talent. Created 
with a built-in ipod docking station and built-in speakers, the Surround combines 
technological qualities, original design, comfort and ergonomics. Upholstered 
in leather available in range of colours, the new sofa from Divani & Divani 
musically and visually livens up the spaces in which it stands.
www.divaniedivani.it
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T. T. Trunk – Malle Champagne
Marca de luxo especializada em arcas, a T. T. Trunks desenvolve objectos 
sofisticados, caracterizados pelo seu design contemporâneo e depurado e 
pela sua funcionalidade. Concebidos para o ritmo de vida actual, os baús 
da insígnia francesa, em peles nobres e acabamentos perfeitos, possuem no 
seu interior diversos compartimentos e funções. Com a sumptuosa Malle 
Champagne, equipada com um frigorífico e com capacidade para 18 taças 
e quatro garrafas, os momentos festivos tornam-se ainda mais especiais.

T.T. Trunk – Champagne Trunk
A luxury brand specialising in trunks, T. T. Trunks develops sophisticated objects 
characterised by their contemporary and faultless design and by their functiona-
lity. Designed for the rhythm of modern life, the trunks from the French brand, 
in premium leathers and perfect finishes, feature various compartments and 
functions in their interiors. With the sumptuous Champagne Trunk, equipped 
with a fridge and room for 18 glasses and four bottles, festive moments become 
even more special. www.tttrunks.com
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Novo Turbilhão Academy  
Zero-G da Zenith
Mantendo a tradição de construir me-
canismos inovadores e pioneiros, perpe-
tuada desde 1865, a Zenith apresenta a 
edição limitada Academy Zero Gravity 
Tourbillon, com o revolucionário Zero-G 
Tourbillon aplicado num modelo da já 
conhecida colecção Academy. No mais 
recente relógio da famosa marca suíça, 
a perfeição mecânica do movimento  
Zero-Gravity é associada à beleza clássi-
ca da caixa da colecção Academy, numa 
incorporação da quintessência do espíri-
to relojoeiro e de um estilo marcadamen-
te contemporâneo.

New Academy Zero-G  
Tourbillon from Zenith
Maintaining its tradition for building  
innovative and pioneering mechanisms, 
upheld since 1865, Zenith presents the limited 
edition Academy Zero Gravity Tourbillon, 
with the revolutionary Zero-G Tourbillon 
appearing in a model from the well known 
Academy collection. In the latest watch from 
the famous Swiss brand, the mechanical 
perfection of the Zero-Gravity movement is 
joined by the classic beauty of the Academy  
collection casing in an embodiment of the 
quintessence of the spirit of watch making 
and of a strikingly contemporary style.
www.zenith-watches.com

Hookedonwalls – Colecção 
Modern Eccentrics
A Hookedonwalls, atelier de design de re-
vestimentos de paredes, volta a surpreender 
com a colecção Modern Eccentrics, uma 
nova matriz que, graças às suas texturas, 
coloridos e padrões, confere dinamismo 
e tridimensionalidade aos espaços que 
guarnece. Excentricidade e relevo marcam 
a mais recente gama da marca, num apelo 
a uma estética vanguardista e numa ex-
traordinária reinterpretação do conceito 
de papel de parede.

Hookedonwalls – Modern 
Eccentrics Collection
Hookedonwalls wallpaper design studio as-
tounds once again with the Modern Eccen-
trics Collection, a new style, which thanks 
to its textures, colours and patterns, adds 
dynamism and three-dimensionality to the 
spaces it which it is hung. Eccentricity and 
relief mark the latest range from the brand, 
in a call to cutting edge looks and in an ex-
traordinary reinterpretation of the concept of 
wallpaper. www.hookedonwalls.com
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WHY  
Wally Hermès Yachts

A CASA 
FLUTUANTE 

The Floating House
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Ter o mar como morada, deixar o ritmo dos dias fluir ao sabor das ondas, ouvir quo-
tidianamente o murmúrio marinho enrolando em espuma os seus sons profundos – esta apelativa forma de 
vida é configurada pelo iate WHY que, como uma casa flutuante, como uma ilha privada, navega pelo oceano numa trilha 
de imponência e luxo.

Projecto da autoria conjunta da Hermès e da Wally, o iate WHY (iniciais de Wally Hermès Yachts) impressiona pelas 
amplas dimensões e pelo conceito de arquitectura aquática que apresenta: a originalidade do casco triangular, os 3.400 m2 
de espaço para os passageiros, os volumes interiores e exteriores semelhantes aos de uma vivenda são algumas das caracte-
rísticas que fazem do WHY um objecto – misto de barco, casa e ilha – irresistível.

Com uma estrutura baixa, prefigurando um triângulo, com 58 metros de comprimento e 38 de largura, o WHY navega, 
em vértice, a uma velocidade de cruzeiro ideal de apenas 12 nós – não se trata, para quem faz do WHY domicílio, de che-
gar depressa a um determinado porto, mas sim de fazer do mar o seu abrigo, a sua principal morada. E esta é uma Casa 
de contornos sedutores: os aposentos destinados ao descanso estão distribuídos em dois níveis, sendo o topo consagrado 
a um apartamento de 200 m2 e o piso imediatamente a baixo dedicado a cinco suítes para as visitas. 

Having the sea for an address, letting days flow to the rhythm of the waves, to hear with each 
day the maritime murmur rolling its deep sounds in foam – this appealing way of life finds form in the WHY yacht, 
which, like a floating house, like a private island, sails the ocean on a trail of magnificence and luxury.

A joint project from Hermès and Wally, the WHY yacht (initials of Wally Hermès Yachts) impresses with its large dimensions 
and for the concept of aquatic architecture it presents: the originality of a triangular hull, the 3,400 square metres of living space for 
passengers, the interior and exterior volumes similar to a villa are some of the characteristics that make of the WHY an irresistible 
object – blend of boat, house and island.

With a low structure, resembling a triangle, 58 metres long and 38 metres wide, the WHY sails at an ideal cruising speed of 
just 12 knots – for those who make the WHY their home, this isn’t about arriving quickly at a given port, rather to make the sea 
your port of call and you main residence. And this is a house with attractive contours: the rooms designed for rest and relaxation 
are distributed over two levels, with the upper level dedicated to a 200 square metre master suite and the floor immediately below 
comprising five guest suites. 
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Uma escadaria em contorção conduz ao 
terceiro piso, onde estão instalados um spa, um giná-
sio, as salas de estar, de jantar, de Media e de música. Neste 
nível, uma «praia» abeira-se do oceano, com o design do iate 
parecendo prolongar-se na superfície marinha.

Utilizando tecnologia amiga do ambiente, o WHY propõe 
uma nova forma de navegação inovadora, gerando e reci-
clando as fontes de energia, estabelecendo, assim, com o 
mar uma relação harmoniosa, fazendo dele a sua cadenciada 
e ondulante Casa.

A winding staircase leads to the third floor, 
where we find a spa, gym, living room, dining room, 
media room and music room. On this level, a «beach» reaches 
out to the ocean, with the yacht’s design seeming to extend out 
onto the sea’s surface.

Using environment friendly technology, the WHY proposes a 
new way of innovative sailing, generating and recycling energy 
sources, thus establishing a harmonious relationship with the sea, 
making of it its rhythmic and rolling house. 

Texto de Text by Paula Monteiro | Fotografias gentilmente 
cedidas por Photographs kindly given by Wally Hermès Yachts
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One of the most famous models in the history of luxury motorcars, the Maybach Zeppelin 
began its success story in the 1930s, making its mark as the ultimate expression of excellence, sophistication and  
motorised performance. Times change and although wishes also undergo transformation, there remain timeless wishes, materialised 
in objects of lasting memory.

Reviving the historical Zeppelin designation to give name to the new model of the luxury division of Mercedes-Benz, Maybach 
remains loyal to its philosophy: that of offering a very special vehicle, within the luxury car segment. The latest Zeppelin, based on the 
most sophisticated 57S and 62S versions, does no dishonour to its legendary predecessor, ensuring a polished technical performance 
while the elegance of its style and the artistic quality of its manufacture remain unaltered.

Um dos mais famosos modelos na história dos automóveis de luxo, o Maybach Zeppelin 
iniciou a sua gesta de sucesso na década de 30 do século passado, impondo-se, na época, como a expressão  
máxima de excelência, sofisticação e performance motorizada. Os tempos mudam e, embora, as vontades conheçam tam-
bém transformações, existem desejos intemporais, concretizados em objectos de memória perdurável. 

Recuperando a histórica designação Zeppelin para dar nome ao novo modelo da divisão de luxo da Mercedes-Benz, a 
Maybach mantém-se fiel à sua filosofia: a de oferecer uma muito especial viatura, inserida no segmento dos automóveis de 
luxo. O mais recente Zeppelin, baseado nas versões mais sofisticadas 57S e 62S, não desvirtua o seu lendário antecessor, 
garantindo uma prestação técnica aprimorada enquanto a elegância do seu estilo e a qualidade artística da sua manufactura 
prosseguem inalteradas.

Maybach Zeppelin

O Renascimento 
da Lenda

  

The Rebirth of a Legend
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Disponíveis em edição limitada de apenas 100 unidades, as duas versões do Maybach 
Zeppelin evoluem na estrada graças à propulsão do motor V12 biturbo de 6,0 litros, que apresenta actualmente 
640 cavalos de potência e 1000 Nm de binário máximo. A pintura exterior em dois tons; as jantes de 20 polegadas; as ma-
deiras nobres que adornam o interior; os bancos em couro creme com pespontos pretos, que podem ser individualizados 
ao gosto do cliente; e, em opção, um ambientador em forma de esfera de cristal, com fragrâncias personalizáveis, são os 
principais detalhes do Maybach Zeppelin.

Renascimento de uma lenda, epítome do luxo e da arte automóvel, o novo Zepellin instala-se de pleno direito na nobre 
linhagem das viaturas com assinatura Maybach.

Available in a limited edition of just 100 units, the two 
versions of the Maybach Zeppelin move on the road thanks to propul-
sion from the biturbo V12, 6.0-litre engine, currently presenting 640 break horse 
power and maximum torque of 1000 Nm. The exterior paintwork in two colours; 
the 20 inch alloys; the premium wood adorning the interior; the seat in cream 
leather with black backstitching, which can be made to match client tastes; and 
the option of perfume atomiser in the form crystal sphere with fragrances that can 
be personalised – these are main features of the Maybach Zepplin.

Rebirth of a legend, epitome of luxury and automobile art, the new  
Zeppelin has every right to be part of the noble lineage of vehicles boasting the 
Maybach name.

Texto de Text by Paula Monteiro | Fotografias gentilmente cedidas por 
Photographs kindly given by Maybach

Golden Eagle 
O Voo Mágico
The Magic Flight

 O campo de golfe Golden Eagle situa-se 
no norte do Ribatejo, numa zona de extensos  
pinhais e eucaliptais. A sul da cidade de Rio Maior, este 
percurso de golfe desenvolve-se por suaves colinas e vales 
harmoniosos, rodeados de magnífica vegetação.

É neste enquadramento natural de rara beleza que este 
projecto, da autoria do arquitecto americano Rocky Roque-
more, abriu as suas portas em 1994. Tendo de início obtido 
grande notoriedade pela rigorosa exclusividade, com acesso 
só aos membros, em breve mudou esta singularidade, podendo 
todos os golfistas aceder a este carismático percurso.

Ocupando uma área de cerca de 90 hectares, este campo 
de golfe, com um design único, desafia qualquer jogador, 
obrigado a contornar oito grandes lagos e 87 bunkers de 
grandes dimensões.

The Golden Eagle golf course is located to 
the north of Ribatejo, in an area of vast pine and eu-
calyptus groves. South of the city of Rio Maior, this golf layout 
develops over rolling hills and harmonious valleys, surrounded 
by stunning vegetation.

In this natural setting of rare beauty, this project with 
design care of American architect Rocky Roquemore, opened 
in 1994. Initially earning itself a name for its strict exclusivity, 
with access to members only, it soon changed this, allowing 
any golfer to enjoy this charismatic course.

Occupying an area of around 90 hectares, this golf course 
challenges any player, forced to make it past eight large lakes 
and 87 sizeable bunkers. 
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Ao longo dos últimos anos, o campo tem 
sofrido melhoramentos: construção de novos tees, 
modificação de lagos e zonas circundantes. O resultado de 
todo este esforço é a realidade actual: o Golden Eagle é o 
campo nacional mais extenso do país, com um comprimento 
de 6623 metros, um autêntico championship course.

Todos os buracos têm a sua «personalidade». De todos 
eles, o buraco sete, stroke um, é um dos mais carismáticos: 
um Par 4, com dogleg à esquerda e com um apertado corredor 
de altos pinheiros que dão acesso ao green, pequeno, enqua-
drado por frondosas árvores. 

Quanto a equipamentos, os membros do clube e todos 
os golfistas que o visitam têm ao seu 
dispor um moderno restaurante, um 
óptimo bar de apoio ao jogo, junto à 
recepção e à loja.

É, pois, num dos mais fascinantes 
e competitivos campos de golfe portu-
gueses que encontra um ambiente di-
ferente, onde a águia-real voa majestá-
tica, guardando o espírito e a imagem 
deste território ainda e sempre emble-
mático para o golfe nacional.

Jo Maes 
«Shank You!»

Jo Maes é um jornalista belga que dedica a sua 
actividade aos vários aspectos do golfe, tanto na sua 
vertente desportiva, como turística e de negócio. 
Colabora e dirige várias empresas ligadas ao golfe: 
GolfSwitch International Lda. – Golf Marketing  
and Distribution Platform; Golfhub Europe, The  
European Golf Community; European Golf &  
Travel Association e GolfBUZZ, Ireland’s only golf 
e-zine. Actualmente reside no Algarve.

Quando e onde começou jogar golfe?
Eu era director de uma empresa envolvida no comércio 

internacional e o nosso corretor de seguros deu-nos, a mim 
e ao meu colega director, um incentivo para começar a jogar 
golfe. Ele disse-nos que dez lições no driving range chegavam 
para nos pôr a jogar. Como ele estava errado! No final, fui 
o único que ficou «apanhado». Comecei a treinar num driving 
range perto de casa, onde podia escolher entre um profissional 

Jo Maes is a Belgian journalist who dedicates 
his activity to the many sides of golf, including its 
sporting, tourism and business aspects. He works 
with and runs several companies connected to golf: 
GolfSwitch International Lda. – Golf Marketing 
and Distribution Platform; Golfhub Europe, The 
European Golf Community; European Golf & 
Travel Association and GolfBUZZ, Ireland’s only 
golf e-zine. He currently lives in the Algarve.

Where and when did you start playing golf?
I was director of a company involved in international 

trading and our insurance broker gave me and my fellow 
director an incentive to start playing golf. He told us that ten 
lessons on the range would do us and then we would be able 
to go out and play. How wrong he was! In the end I was the 
one that got bitten. I then started at a driving range closer to 
home and was offered the choice of two professionals, a Belgian 

In recent years the course has undergone 
improvements: construction of new tees; changes to the 
lakes and surrounding areas. The result of all this effort is 
the current reality: the Golden Eagle is the longest course in 
Portugal, with a total length of 6623 metres, making it a 
true championship course.

Every hole has its own personality. Of all of them, the 
stroke one seventh hole is one of the most charismatic: a  
par 4 with a dogleg to the left and a narrow corridor of 
pine trees leading the way to the small green, framed by 
lush and leafy trees. 

As for facilities, club members and any visiting golfer can 
enjoy use of a modern restaurant, and a great bar, next to the 
reception and the shop.

It is therefore, on one of the most fascinating and competitive 
golf courses in Portugal that we find a different environment, 
where the golden eagle flies majestically, watching over the 
spirit and image of this territory and always emblematic of 
national golf.

Texto de Text by António Maia | Fotografias gentilmente 
cedidas por Photographs kindly given by Golden Eagle
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belga e um irlandês. Escolhi o irlandês e nunca me arrepen-
di. Adquirir o swing é uma coisa, outra é aprender o espírito 
do jogo. 

O golfe mudou alguma coisa na sua vida?
O golfe foi uma revelação para mim. Joguei basquete-

bol a um nível razoável, mas quando se tem quase 30 anos 
o nível competitivo acaba por baixar. No golfe pode-se 
sempre melhorar. Pode não se bater a bola muito longe, 
mas compensa-se com o jogo curto. Gostei tanto do golfe 
que acabei por fazer uma carreira bem sucedida ligada a ele.

O golfe e política têm algo em comum?
Infelizmente sim. Vivi na Irlanda durante cinco anos. A 

meu ver, este país é governado por professores e advogados. 
Vejo muitos Clubes, e mesmo Federações e Sindicatos, a 
seguirem o mesmo caminho. Um clube de golfe não pode 
ser gerido nos tempos livres, nem um sindicato ou uma 
federação. Com a crise, muitos clubes de golfe irlandeses 
dispensaram os seus gestores a tempo inteiro e ficaram a ser 
administrados por um comité. Não é este o melhor cami-
nho. É necessário um certo «savoir faire» para estar à frente 
de um clube de golfe. 

Tem alguma história de golfe que gostaria de  
partilhar connosco?

Há alguns anos, fui convidado para uma viagem de jor-
nalistas a East Lothian, na Escócia. O ponto alto da semana 
era fazer uns buracos de golfe e entrevistar Sam Torrance. 
Claro que numa viagem destas à Escócia… o whisky foi  
escorrendo copiosamente e o nosso jogo foi desaparecendo 
na mesma proporção. No dia em que fomos jogar com o 
Sam, tentei o que chamamos de «perfeito shot», isto é, um 
shank! Quando cheguei ao buraco 10, o Sam já sabia. O 
buraco 10 era um Par 3 e, jogando agora com Sam, a mi-
nha falta de confiança aumentou. Além disso, o Sam cum-
primentou-me com um: «Hello, Mr. Shanker». Ele bateu 
um bom shot para o meio do green, os meus companheiros 
fizeram o mesmo e, para piorar as coisas, ele então decidiu 
curar o meu shank colocando-se uns metros à minha fren-
te. Implorei-lhe que se colocasse atrás, mas nada feito. O 
que se passou a seguir foi ver o Sam a correr para o seu 
saco de golfe, tirar uma garrafa de whisky e beber um 
bom trago. Não curou o meu shank. Depois bebemos uns  
copos acompanhados pela sua promessa de nunca mais 
tentar curar um shank.

and an Irish. I opted for the Irish pro and never regretted it. 
Being taught how to swing is one thing and learning of the 
spirit of the game is another.

Has golf changed anything in your life?
Golf was a revelation to me. I played basketball at a rea-

sonable level but at the end of your twenties you end up going 
down level after level. In golf you can still get better and better. 
You might not hit the ball very far but you can make that up 
with a razor-sharp short game. I loved golf so much I tried 
and succeeded to make a career out of it.

Do golf and politics have anything in common?
Unfortunately yes. I have lived in Ireland for five years 

and the country is governed by teachers and lawyers. I see 
many of the clubs and even Federations and Unions using 
the same approach. A golf club cannot be managed during 
somebody’s spare time; neither can a union nor a federation. 
With the recession, many of the clubs in Ireland got rid of their 
fulltime managers and started to manage by committee. This 
is not the right way to go. There is a certain «savoir faire» 
required when you work in golf. 

Do you have any golfing anecdote you would like 
to share with us?

A couple of years ago I was invited on a media trip to 
East Lothian in Scotland. The highlight of the week was 
to be a couple of holes and an interview with Sam Torrance. 
Obviously, on a media trip to Scotland… the whisky was  
flowing copiously and our golf game disappeared with every sip 
of the wee dram. The day we were playing with Sam, I started 
to develop what is known as the «near perfect shot»… aka a 
shank. When I stepped onto the 10th tee, Sam had already 
been told. The 10th hole happened to be a Par 3... to start 
my holes with Sam by hitting an iron did not fill me with 
much confidence. What’s more, Sam greeted me with: «Hello,  
Mr. Shanker». He hit a fine shot on the 
middle of the green, my playing partners 
followed suit and, to make matters worse, 
he then decided to cure my shank by standing 
a couple of metres in front of me. I begged 
for him to get behind me, but to no avail. 
What happened next was Sam running 
for his golf bag, getting a bottle of whisky 
out of it and taking a big slug. He hadn’t 
cured my shank. We had a good few drinks 
after that but he vowed never ever to try 
and cure a shank again.

Texto de Text by António Maia

Clínica de Golfe – Golf Clinic

À Sombra do Passado
In the Shadow of the Past

O Mosteiro da Batalha é um dos monu-
mentos classificados como património da Huma-
nidade. À volta dele, e desde a Idade Média, nasceu uma 
povoação que, no presente, se apresenta como uma terra 
moderna, dinâmica e activa. A «comandá-la» há já uns bons 
anos está o seu presidente António de Sousa Lucas, homem 
que profissionalmente veio do sector bancário e acabou por 
abraçar a carreira autárquica. Foi este político o nosso con-
vidado para uma clínica de golfe, um exercício em que não 
se vota, mas que é democrático igualmente, pois constitui 
um grande desafio para todos.

Batalha Monastery is a monument 
classified as a World Heritage Site. Around 
it, and since the Middle Ages, a settlement has grown up, 
which currently appears as a modern, dynamic and active 
land. «Commanding» it for quite some years now, Mayor 
António de Sousa Lucas, a man whose professional back-
ground lies in banking, who has ended up with a career 
in local government. This politician was our guest to take 
part in a golf clinic, an exercise in which no one votes, 
but which is equally democratic, as it represents a major  
challenge for everyone.
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A manhã chuvosa fez um intervalo, como 
é seu dever, para que o presidente Lucas mos-
trasse a sua valia e estilo no campo de treino do Pitch & 
Putt, ali quase à sombra do mosteiro. Apresentando um 
swing com um passar de mãos quase perfeito, foi batendo 
bolas com a decisão e energia que se espera de um autarca 
destes tempos difíceis. E, para espanto da assistência, no 
putting green, meteu, com uma só pancada certeira, muitas 
das bolas com que treinava. Estava, assim, em perspectiva 
uma nova carreira, tardia mas igualmente honrosa.

No entanto, a sua visão do futuro é outra e, digo eu, sá-
bia. «A Batalha está situada numa zona de importante con-
fluência cultural. O Mosteiro de Alcobaça, nosso vizinho, 
o Mosteiro da Batalha, a importância de Fátima, aqui tão 
perto. São realidades turísticas, na verdade, mas falta-nos a 
componente do golfe. Ao contrário das outras, o golfe cria 
um turismo de permanência que, assim, alarga os benefícios 
a mais agentes económicos».

E, com mais esta promissora e certeira tacada, se despediu. 
Não há dúvida que tem um decente swing!

Circuitos Turismo do Oeste
Turismo do Oeste Circuits

No passado dia 19 de Dezembro, reali-
zou-se o torneio de encerramento dos dois Circui-
tos de Golfe do Oeste, a saber: o Oeste Challenger 09 e o 
Turismo Oeste Tour 09. Estes circuitos de golfe tiveram 
o patrocínio do Turismo do Oeste e do Bleed Corporate 
Golfe Clube e percorreram os campos de golfe da Região 
Oeste: Campo Real, Vimeiro, Golden Eagle, Praia del Rey 
e Bom Sucesso.

Os vencedores do torneio de encerramento foram João 
Cabral em Net e Óscar Garcia em Gross. Quanto à Ordem de 
Mérito do Circuito, os vencedores foram, respectivamente, 
Sérgio Quintans, no Turismo Oeste Tour 09, e Óscar Garcia 
e Fernando Lourenço, no Oeste Challenger.

Os prémios aos vencedores foram entregues por Luís 
Garcia da GolfOeste e por António Carneiro, presidente do 
Turismo Oeste.

The closing tournament for the two Tu-
rismo de Oeste Circuits – the Oeste Challenger 09 
and the Turismo Oeste Tour 09 – took place last December 
19. With sponsorship from Turismo do Oeste and Bleed Cor-
porate Golf Club, these circuits were held on the golf courses 
of the Oeste Region: Campo Real, Vimeiro, Golden Eagle, 
Praia del Rey and Bom Sucesso.

The closing tournament was won by João Cabral in the 
net event and by Óscar Garcia in the gross. As to the Circuit 
Order of Merit, the winners were, respectively, Sérgio Quintans, 
in the Turismo Oeste Tour 09, and Óscar Garcia and Fernando 
Lourenço in the Oeste Challenger.

The prizes were given to the winners by Luís Garcia from 
GolfOeste and by António Carneiro, chairman of Turismo Oeste. 

Fotografias de Photographs by João Patrício

TORNEIOS

TOURNAMENTS

The rainy morning took a break, as is its 
duty, so that Mayor Lucas could demonstrate his 
worth and style on the Pitch and Putt training course, almost 
in the shadow of the monastery. Displaying a swing with al-
most perfect grip, he hit balls with the decisiveness and drive 
you would expect of a legislator in these difficult times. And, 
to the amazement of those present, on the putting green, he 
sunk many of the balls with which he was practicing with a 
single and confident putt. And so, a new career, late but just 
as honourable, seemed to be dawning.

But his vision of the future is different and, I would say, 
wiser. «Batalha is located in an important area of cultural 
convergence. Alcobaça Monastery, our neighbour, Batalha 
Monastery, the importance of Fátima so close by. These are 
tourism realities, it’s true, but we are lacking a golf attraction. 
Unlike the others, golf creates a tourism that remains, which 
thus broadens the benefits to more economic agents».

And, with this promising and assured shot, he bid his fare-
well. There is no doubt that he has a decent swing!

Texto de Text by António Maia  | Fotografias de Photographs 
by Miguel Costa
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V Troféu Nacional de 
Media/Taça António 
Martins Mendes 
5th National Media  
Trophy / António Martins 
Mendes Cup

Torneio Solverde 
Casinos do Algarve/
Quinta da Ria

Solverde Casinos do 
Algarve Tournament/ 
Quinta da Ria

Ao vencer o Troféu Nacional de Media/
Taça António Martins Mendes, torneio que ho-
menageia o falecido jornalista do Jornal de Notícias e cuja 
edição decorreu no passado dia 12 de Dezembro, no Royal 
Course de Vale do Lobo Resort, no Algarve, Jorge Guerreiro,  
editor da SIC, sagrou-se campeão nacional de Media  
em golfe.

A cerimónia de entrega de prémios decorreu no res-
taurante Spikes de Vale do Lobo e contou com a presen-
ça do presidente do resort, Diogo Gaspar Ferreira, que 
deu as boas-vindas a todos os participantes e ofereceu os  
prémios do resort, e o Presidente da Federação Portuguesa de  
Golfe, Manuel Agrellos, que encerrou a cerimónia agrade-
cendo aos jornalistas presentes o esforço feito na divulgação 
desta modalidade.

Culminando o 19.º Circuito Golfe & 
Comunicação, realizou-se, nos dias 28 e 29 de No-
vembro último, a prova Solverde Casinos do Algarve/
Quinta da Ria.

Com um número recorde de jogadores que disputaram 
a prova nos fairways da Quinta da Ria e da Quinta de Cima, 
os dois dias de jogo decorreram com um tempo bastante 
bom. O jantar da prova decorreu no Casino de Montegordo. 
De referir que a final deste circuito vai realizar-se de 12 a 18 
de Março, no Dubai.

E os vencedores foram: Geral Gross – Romeu Gonçalves, 
58 pontos. Net 1.ª Categoria – Carlos Pinto Dias, 78 pon-
tos. Net 2.ª Categoria – Manuel António Silva, 75 pontos. 
Senhoras – Elvira Gama, 67 pontos. Prémio Sénior «Luiz 
Vasconcellos» – Michael David Smith.

In winning the 5th National Media Trophy/ 
António Martins Mendes Cup, a tournament paying  
tribute to the late Jornal de Notícias journalist, held last  
December 12 on the Royal Course in Vale do Lobo Resort, in 
the Algarve, Jorge Guerreiro, SIC editor, became the national 
Media golf champion.

The prize winners ceremony took place in Spikes restaurant 
in Vale do Lobo and was attended by the resort’s CEO Diogo 
Gaspar Ferreira, who welcomed everyone who took part in the 
event and handed out the resort prizes, and by the chairman of 
the Portuguese Golf Federation, Manuel Agrellos, who closed the 
ceremony by thanking the journalists present and the efforts they 
make in promoting this sport.
Fotografias de Photographs by Marcelo Lopes

Bringing an end to the 19th Golfe & Comu-
nicação Circuit, last November 28 & 29 witnessed the 
Solverde Casinos do Algarve/Quinta da Ria event.

With a record number of players competing in the event on 
the fairways of Quinta da Ria and Quinta da Cima, the two 
days of play took place in very fine weather. The event dinner 
took place at Montegordo Casino. Interestingly, the final of this 
circuit will take place between March 12 & 18 in Dubai.

The winners included: General Gross – Romeu Gonçalves, 
58 points. 1st Category Net – Carlos Pinto Dias, 78 points.  
2nd Category Net – Manuel António Silva, 75 points. Ladies 
– Elvira Gama, 67 points. «Luiz Vasconcellos» Senior Prize – 
Michael David Smith.

Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by 
Desafios Criativos
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Queremos saber o que pensa sobre qualquer as-
sunto de golfe. Para tal, envie o seu shot-mail para:  
paulamonteiro@villasegolfe.com. Para poder ser publicado, 
nele deve constar o seu nome e contacto telefónico. O texto 
tem de ser original e não cópias ou duplicados de outras  
publicações. O Editor reserva-se o direito de publicar os e-mails.

We would like to know what you think on any golf re-
lated matter. Send your «shot-mail» to: paulamonteiro@
villasegolfe.com. To be published you must include your 
name and telephone number. The text must be original 
and not copied or repeated in any other publication. The 
publisher reserves the right to publish the emails.

Portugal e o Golfe Com o crescente interesse no golfe 
em Portugal, tem aumentado a construção de novos campos 
e novos Resorts em regiões que não o Algarve.

No Norte apareceram alguns com qualidade, assim 
como no Oeste,  havendo a adicionar a tudo isto a recente 
entrada da modalidade como desporto Olímpico.

Espero que o nosso país também cresça na qualidade 
dos serviços ligados a esta área, pois o turista que nos visita 
é exigente e conhece bem a nossa concorrência.

Ainda há dois anos, a Turquia tirou-nos o galardão do 
«Melhor Destino de Golfe da Europa», e um dos muitos 
comentários que fizeram foi que, em comparação com tudo 
o que é proporcionado na Turquia, no Algarve o serviço de 
restauração tinha fraca qualidade, os preços eram desajus-
tados, tendo os turcos uma qualidade de campos idêntica à 
dos existentes em Portugal.

Felizmente este ano o Praia D’el Rey Golf Resort foi 
nomeado e ganhou o troféu do «Melhor Resort de Golfe» 
na secção europeia dos World Travel Awards, secção, o que 
nos deixa alguma esperança e que pode servir de exemplo a 
seguir por outros.

Portugal and Golf With the growing interest in golf in 
Portugal, the construction of new courses and new resorts outside 
the Algarve has increased. 

In the north of Portugal some quality examples of this have 
appeared, as well as in the Oeste region. And let’s not forget 
golf’s recent acceptance as an Olympic discipline.

I hope that our country also grows in terms of the quality of 
services linked to this area, as the tourist visiting us is demanding 
and knows all about our competition. Just two years ago Turkey 
took away our «Best Golf Destination in Europe» award and one 

of the many comments made to me was that, in comparison with 
everything offered in Turkey, in the Algarve restaurant service is 
poor in quality, prices are in need of adjustment, with the Turks 
having identical course quality to those in Portugal.

Fortunately in 2009 Praia D’el Rey Golf Resort was no-
minated and awarded the prize for «Best Golf Resort» in the 
European section of the World Travel Awards, which brings us 
some hope and can serve as an example for others to follow.

João Patrício

Um Retorno Olímpico O golfe não é um novo  
 desporto olímpico. Na verdade, este desporto já fez parte 
das modalidades olímpicas há mais de um século. Entrou, 
na verdade, nas Olimpíadas de 1900, em Paris, e nas Olim-
píadas de 1904, em St. Louis, Estados Unidos da América. 
Em 1908, por desavenças entre a Inglaterra e os EUA, o 
golfe viu-se arredado do circuito olímpico. Não mais voltou 
a modalidade olímpica, embora seja praticado por milhões 
de pessoas em todo o mundo.

Chegou, finalmente, e de novo, a hora do golfe. E é jus-
to este retorno. Agradecem este facto mais de cem milhões 
de praticantes mundiais, que movem verbas de milhões na 
vertente turística em todo o mundo. Só em Portugal, o gol-
fe e as verbas que gera representam já mais de 1% do PIB 
nacional.

Como modalidade olímpica, espera-se que o golfe crie 
novas expectativas a nível nacional, tanto a nível de atletas 
que nos representem, como factor de divulgação da modali-
dade no país. Rezemos para que assim seja.

A Return to the Olympics Golf is not a new Olympic 
sport. In fact, this sport was already part of the games more 
than a century ago. It was played at the 1900 games in Paris 
and at the 1904 Olympics in St. Louis, United States of Ame-
rica. In 1908, due to disagreements between England and the 
USA, golf was taken out of the Olympic line-up. It never re-
turned to the games, although it is played by millions of people 
around the world.

Finally golf’s time has one again returned. And this return 
is only fair. Grateful are more than one hundred million golfers 
around the globe, who generate millions in terms of tourism re-
venue throughout the world. In Portugal, golf and the revenue 
it generates now represent more than 1% of the national GDP.

As an Olympic sport, it is hoped that golf will create new ex-
pectations on a national level, both in terms of players representing 

REGRAS NO GOLFE 
Claro que sempre houve regras que, desde a sua origem, 

e já lá vão vários séculos, regularam este jogo, o golfe. Senão, 
como qualificar os jogadores que o praticavam? 

No entanto, dessas ancestrais regras, ninguém tem  
conhecimento. Na verdade, as primeiras regras escritas  
conhecidas datam de 1744 e foram elaboradas pelo Gentle-
men Golfers of Leith, actualmente o Honourable Company 
of Edinburgh, em Muirfield. Eram em número de 13 essas 
regras e tem interesse mostrar algumas, para que se possam 
comparar com as actuais.

Por exemplo, a regra n.º 2 – O seu tee (tees, na altura, 
eram pequenas pirâmides de areia) tem que estar no chão. 
Ou a regra n.º 7 – Ao tentar meter a bola no buraco, tem de 
o fazer de uma forma honesta e não jogar para cima da bola 
do adversário e não ficar no seu trajecto para o buraco. E a 
regra 10 – Se a bola for parada por uma pessoa, cavalo, cão 
ou algo mais, essa bola assim parada deve ser jogada onde 
ficou. E ainda a regra 12 – Aquele cuja bola está mais longe 
do buraco é obrigado a jogar primeiro.

As regras do golfe foram-se desenvolvendo ao longo dos 
anos, tendo o decisivo passo sido dado em 1897 quando o 
Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews constituiu um 
Rules Committee.

GOLF RULES 
Of course there have always been rules, which since its origins 

various centuries ago have been governing this game of golf. If 
there had been no rules, how could you classify the people who 
play it?

However, no one knows these very first, ancient rules. In truth,  
the first record of written rules dates back to 1744, set up by the 
Gentlemen Golfers of Leith, currently the Honourable Com-
pany of Edinburgh, in Muirfield. The rules numbered 13 and 
it is of interest to show some of them here, to compare them with 
today’s rules.

For example, rule no. 2 – Your tee (at the time tees were 
small pyramids of sand) must be on the ground. Or rule no. 7 – 
At Holling, you are to play your Ball honestly for the Hole, and, 
not to play upon your Adversary’s Ball not lying in your way to 
the Hole. And also rule no. 12 – He, whose Ball lyes farthest from 
the Hole is obliged to play first.

The rules of golf have been developed over the years, with 
the decisive step taken in 1897 when the Royal & Ancient Golf 
Club of St. Andrews set up a Rules Committee.

Shot   Mail

Coisas do Golfe
Golfing Gems

us, and as a means of marketing the sport within the country. 
Let us pray that this is the case.

A. Calado 

Uma Terapia Tenho muito que agradecer ao golfe. Hoje 
em dia, a vida está dura para todos. No meu caso, o stress  
aumenta no trabalho, tive problemas familiares, na saúde, uma 
ciática teima em manter um permanente diálogo comigo, há 
semanas que não sei o que é dormir bem. E no entanto… 

Apareceu o golfe na minha rotina. E, gerindo o tempo 
disponível, consigo escapar-me para um jogo de golfe. 
Não jogo ainda como um campeão, longe disso, não 
faço bons putts, as pancadas ainda não saem tão direitas 
como queria, o jogo curto envergonha-me, a estratégia 
continua inexistente – enfim, tudo é esforçado e tudo 
atrapalha. E no entanto…

O dia está lindo, o campo está sossegado, a natureza 
olha-me nos vários e calmos tons de verde. Sinto que sou eu 
e o bonito percurso de golfe a disputarmos a beleza do dia. 
E estou a adorar cada segundo. E no entanto…

Há muita gente que não tem a chance de parar um pouco 
e desfrutar a vida. Por tudo isto, resta-me agradecer ao es-
cocês que inventou este jogo extraordinário. Além do mais, 
é uma terapia que nos ajuda a manter a sanidade possível.

A Therapy I have a lot to thank for in golf. Nowadays, life 
is hard for all of us. In my case, stress increases at work, I’ve had 
family problems, health problems, and a dodgy back that has 
been pestering me for weeks, meaning I can’t remember the last 
time I slept well. And nevertheless...

Golf has become part of my routine. And, managing my 
available time, I can escape from myself for a game of golf. I 
don’t play like a champ, far from it, I’m not good at putting, my 
shots aren’t as straight as I’d like, my short game is shameful, my 
strategy remains inexistent – in brief everything is forced and 
everything confused. And nevertheless...

The day is lovely, the course is peaceful, nature watches over 
in its varying soft tones of green. I feel like the beautiful golf 
course and I are competing with the beauty of the day. And I love 
every second of it. And nevertheless...

There are many people who don’t have the chance to stop for 
a moment and enjoy life. And so, all that remains is to thank 
the Scotsman who invented this extraordinary game. More than 
anything is it is a therapy that helps us to keep sanity a possibility. 

Francisco Sá 






