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Momentos Eternos
Enquanto o corpo puder e não nos lembrar constantemente 
o quão frágeis somos, talvez seja impossível perceber que já somos felizes 
e não o sabíamos. 
Felizes somos quando caminhamos em direcção ao sonho, muito mais do que 

quando o conquistamos. Somos felizes quando percebemos que as maiores provas de amor são as mais simples, quando 
finalmente compreendemos que um olhar diz mais que uma longa explicação, e que eterno é tudo aquilo que, ainda que 
dure uma fracção de segundo, é tão intenso que se petrifica e nenhuma força nem nenhum tempo o demove.
Somos felizes quando entendemos que o comum não nos atrai, que a dor emocional dura enquanto nós quisermos, que 
só vale a pena arrependermo-nos do que fizemos, do que não fizemos e do que poderíamos ter feito melhor para pedir 
perdão. Somos felizes quando damos conta que não somos imortais e arranjamos força para lutar e realizar todas as 
nossas «extravagâncias».
E mesmo que o corpo se lamente e nós comecemos a dar valor ao bem mais precioso de todos – a saúde –, seguremos 
os sorrisos, abasteçamos o coração de confiança e conservemos a vontade de viver: se é para voltar, voltemos, se é para 
seguir, sigamos e se é para recomeçar, recomecemos.
Felizes pretendem ser os momentos que lhe sugerimos em cada edição, como nesta que agora esfolheia. Desejamos que 
os petrifique e os torne eternos.
Maria Amélia Pires, Directora

Eternal Moments 
As long as the body is still able, and does not continually remind us of just how fragile we are, 
it is probably impossible to understand we are happy and we just don’t know it. 
We’re happy as we walk towards our dreams, much happier that when we achieve them. We are happy when we understand that 
the greatest proofs of love are the most simple ones, when we finally understand that a look says so much more than a detailed ex-
planation, and that forever is everything that, even though it only lasts a fraction of a second, is so intense that it becomes rock-solid, 
and no force, no time can dissuade it.
We are happy when we understand that the common is of no appeal, that emotional pain lasts as lost as we want it to, that it is 
only worth repenting for what we have done, for what we have not done and for what we could have done better to ask for forgiveness. 
We are happy when we realise that we are immortal and we find the strength to fight and achieve all our «extravagances». 
And even though the body regrets it and we begin to value the greatest gift of all – health –, we hold on to smiles, we stock our 
hearts full of hope and we preserve the will to live: if it is to return, we return, if it is to carry on, we carry on, and if it is to start 
again, we start again. 
And happy are those moments we bring to you in every issue, as in the one you hold in your hands right now. Our wish is for them 
to solidify and become eternal.
Maria Amélia Pires, Editor
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Rising up, its Romanesque and Gothic configuration cutting through the sky, this witness 

to a past era that dares to remain, evoking a continuous memory and paying tribute to a time/temple that still stands.
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Emídio Pinheiro
«O BFA é um parceiro indissociável 
do desenvolvimento de Angola…»
Licenciado em Economia pela Universidade Católica, MBA da Universidade Nova de Lisboa, Emídio 
Pinheiro está no BPI desde 1990, onde esteve associado à criação da BPI Pensões e BPI Vida. Em Abril 
de 2005, recebeu o convite e aceitou «de imediato» ser Presidente Executivo do Banco de Fomento de 
Angola (BFA). Ao fim de quase cinco anos de vivência angolana, reconhece que este desafio foi enorme, 
«mas muito aliciante».
Numa altura em que a banca angolana sofre alterações, Emídio Pinheiro faz o balanço dos últimos tempos e 
analisa a situação financeira actual de Angola. Para o economista, a «concorrência acrescida e melhor prepa-
rada significa um novo desafio de modernização e inovação», defendendo que a estratégia do BFA continua a 
passar pelo crescimento de quota de mercado e pelo apoio ao desenvolvimento económico do país.

«The BFA is a partnership inseparable from 
Angola’s development...»
With a degree in Economics from the Universidade Católica, and an MBA from the Universidade Nova 
de Lisboa, Emídio Pinheiro has worked for the BPI since 1990, in which he has been involved in the creation 
of BPI Pensões and BPI Vida. In April 2005 he received an offer he accepted «straight away» to become the 
Chief Executive Officer of the Banco de Fomento de Angola (BFA). After almost five years of life in Angola, he  
recognises that his challenge has been huge, «but very tempting».
At a time in which Angola’s banking system is undergoing changes, Emídio Pinheiro casts an eye over recent 
times and analyses the current financial situation of Angola. For the economist, «increased and better prepared 
competition means a new challenge of modernisation and innovation», while assuring that the BFA strategy 
should continue to include increasing market share and supporting the economic development of the country.

Aceitou em quatro horas o convite para Presidente 
Executivo do Banco de Fomento de Angola. O que mais 
o cativou para essa decisão?

Quando, em Abril de 2005, fui desafiado a assumir 
o cargo de Presidente Executivo do BFA, Angola estava 
no início de um ciclo de crescimento que se adivinhava 
bastante acelerado e consistente. Não conhecia Angola e 
acompanhava a evolução do BFA um pouco à distância. 
Sabia no entanto que Angola tinha obtido paz em 2002, 
que estava lançado um programa de reconstrução nacional 
muito ambicioso e que o BFA desempenhava um papel 
preponderante no sistema financeiro angolano. Tudo isso 
pesou. Liderar um Banco num contexto como o que se 
apresentava era de facto um verdadeiro desafio mas muito 
aliciante. Aceitei de imediato.

You took just four hours to accept the offer to 
become the Chief Executive Officer of the Banco 
de Fomento de Angola. What attracted you most to 
making this decision?

When, in April 2005, I was given the challenge of taking 
on the role of BFA CEO, Angola was at the start of a cycle of  
growth believed to be very quick and solid. I didn’t know  
Angola and I had been following the evolution of the BFA 
from a distance. I did know however that Angola had 
achieved peace in 2002, that a very ambitious programme 
of national reconstruction had been launched, and that the 
BFA was playing an important role in the Angolan financial 
system. All this was of importance. To head a bank in a con-
text such as this was indeed a real challenge, but nonetheless 
very tempting. I accepted straight away.



Villas&GolfePortugal | 12 Villas&GolfeEmídio Pinheiro| 13

projects. The BFA is a partnership inseparable from Angola’s 
development, just as the Angolan economic growth itself 
brought about our own strategy.

With the end of the civil war still marking the 
country’s recent past, the Angolan population is yet 
to have a financial culture, especially in terms of using 
banking products. What has the BFA done to coun-
teract this trend?

You can’t do it all at once. The process of making the 
population bank-savvy and of formalising the economy has 
been achieved in a gradual yet rapid manner. To make this 
clearer, let me give you two examples of the BFA, besides 
those I have already referred to: in this five-year period, the 
number of BFA customers has risen from 175,000 to more 
than 675,000 and the number of debit cards has grown from 
82,000 to 550,000. These figures are more than obvious proof 
that improved access to banking services is achieving results 
and that the use of products is being generalised.

O BFA é um dos primeiros bancos portugueses em 
Angola. Hoje tem de lidar com uma concorrência acres-
cida. Que estratégias implementou e vai implementar 
para não perder quota de mercado e rentabilidade?

O BFA tem implementado uma estratégia de crescimen-
to orgânico em todas as vertentes do negócio. Esta linha 
de actuação traduz-se na base num crescimento acelerado 
da rede de balcões com introdução de modelos de serviço 
distintos para segmentos de mercado específicos. 

Nos últimos cinco anos assistimos a entrada de novos 
concorrentes: em 2005 o sector bancário contava com dez 
Bancos e hoje já são 20. Concorrência acrescida e melhor 
preparada significa um novo desafio de modernização e ino-
vação, dois atributos que o BFA sempre teve na sua lógica 
de actuação.

Como líder no mercado angolano, de que forma o 
BFA tem contribuído para o desenvolvimento econó-
mico do país?

Penso que, em larga escala, essa questão está respon-
dida na pergunta anterior: o BFA apoiou e apoia o de-
senvolvimento económico de Angola, melhorando com 
significado a acessibilidade dos cidadãos e das empresas  
aos serviços bancários, introduzindo e generalizando a uti-
lização de serviços inovadores, tendo financiado inúmeras 

The BFA is one of the first Portuguese banks in 
Angola. Today you have to deal with increased com-
petition. What strategies have you implemented and 
will you implement to ensure you do not lose market 
share and profitability?

The BFA has implemented a strategy of fundamental 
growth in every area of its business. This line of action has 
resulted in a rapid growth of the network of bank branches 
with the introduction of different service models for specific 
market segments. 

In the last five years we have seen the entrance of new 
competitors: in 2005 the banking sector had ten banks 
and now there are 20. Increased and better prepared com-
petition means a new challenge of modernisation and  
innovation, two attributes that the BFA has always boasted 
in his operations.

As market leader in Angola, how has the BFA con-
tributed to the economic development of the country?

I think, on a broad scale, this question has been answered 
in the previous question: the BFA has supported and supports 
the economic development of Angola, significantly improving 
accessibility to banking services for citizens and companies, 
introducing and generalising the use of innovative services, 
having financed countless companies and various investment 

And has this increase in client numbers, in volume 
of deposits and of approved credit been affected by 
the global crisis currently underway?

The crisis that has affected the world economy and the 
financial system ever since September 2007 has been felt in 
Angola and in particular ways. At the beginning it seemed 
that Angola would escape unscathed. In truth, with the fi-
nancial system very little integrated into the global economy, 

“O BFA tem implementado uma estratégia de 
crescimento orgânico em todas as vertentes do 
negócio. Esta linha de actuação traduz-se na base 
num crescimento acelerado da rede de balcões 
com introdução de modelos de serviço distintos 
para segmentos de mercado específicos.
 
The BFA has implemented a strategy of 
fundamental growth in every area  
of its business. This line of action has resulted in  
a rapid growth of the network of bank branches 
with the introduction of different service models  
for specific market segments. 

”

empresas e vários projectos de investimento. O BFA é 
um parceiro indissociável do desenvolvimento de Angola 
como também o próprio crescimento económico angolano 
fundamentou a nossa própria estratégia.

Com o final da guerra civil a marcar a memória re-
cente do país, a população angolana ainda não possui 
uma cultura financeira, nomeadamente no que diz  
respeito à utilização de produtos bancários. O que é que 
o BFA tem feito para contrariar essa tendência?

Não é possível fazer tudo de uma vez. O processo de 
bancarização da população e de formalização da economia 
tem vindo a ser feito de forma gradual mas rápida. A este 
respeito deixe-me dar-lhe dois exemplos do BFA, para além 
dos que já referi anteriormente: neste período de cinco anos, 
o número de Clientes do BFA passou de 175.000 para mais 
de 675.000 e o número de cartões Multicaixa aumentou 
de 82 mil para mais de 550 mil. Estes números são prova 
mais que evidente de que a melhoria do acesso aos serviços 
bancários está a ter resultados e que a utilização de produtos 
se está a generalizar.

E esse auw  crédito concedido não ficou afectado 
pela crise global que actualmente o mundo vive? 

A crise que afectou a economia mundial e o sistema fi-
nanceiro a partir de Setembro de 2007 teve o seu reflexo em 
Angola com algumas particularidades. Ao princípio parecia 
que Angola escaparia a esse cenário. Na verdade, estando o 
sistema financeiro ainda muito pouco integrado na economia 
global, os factores que vieram a condicionar no início desse 
ciclo as economias e os Bancos não tiveram impacto em 
Angola. Se nos recordarmos, os anos de 2007 e, princi-
palmente, de 2008 foram excelentes do ponto de vista de 
crescimento económico em Angola e anos de forte crescimen-
to do sector bancário. A crise bateu à porta de Angola no 
último trimestre de 2008, com a queda súbita e brutal do 
preço do petróleo. Ora, sendo a economia angolana muito 
dependente das receitas do sector petrolífero – quer para 
corresponder a responsabilidades perante o estrangeiro e 
suportar as importações, quer nas receitas de impostos no 
orçamento de Estado – a descida do preço do petróleo teve 
reflexos muito graves na gestão da política orçamental, mo-
netária e cambial do país.

Neste novo cenário, em 2009 todos os agentes económicos 
sofreram na pele os efeitos da crise: as disponibilidades de 
moeda estrangeira reduziram-se muito criando constran-
gimentos sérios às empresas que tinham responsabilidades 
perante não residentes; foram repostos e controlados com 
rigor processos burocráticos para acesso a divisas; as empre-
sas, muito em particular as que fornecem o Estado, viram 
acumular dívidas de entidade públicas. No sector bancário 
houve também reflexos: o volume de depósitos praticamen-
te não aumentou (o que contrasta com o crescimento de 
cerca de 80% em 2008) e os indicadores de qualidade da 
carteira de crédito degradaram-se.
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Angola tem-se revelado para Portugal como um 
destino de capitais nacionais. Como interpreta esta 
nova conjuntura financeira?

Portugal e Angola tiveram sempre um relacionamento 
económico e empresarial que nunca cessou, mesmo nos 
tempos mais difíceis. Importantes empresas portuguesas ti-
nham em Angola sucursais ou filiais. O Banco de Fomento 
Angola é uma dessas empresas, já que está em Angola há 
mais de 16 anos.

Com a dinâmica da economia angolana e a crise que se 
instalou em Portugal e em geral nas economias ocidentais, 
muitas empresas olharam para Angola com novos olhos e, 
muitas delas, decidiram instalar-se e iniciar uma activida-
de localmente. Sendo um mercado difícil e muito exigen-
te, Angola é também um destino muito atractivo para a 
generalidade das empresas portuguesas. A língua e os la-
ços culturais são dois elementos essenciais que facilitam 
esse processo de investimento e de internacionalização das  
empresas portuguesas.

Actualmente qual o aspecto mais aliciante para o  
investimento em Angola?

Em geral, quando um investidor olha para novas opor-
tunidades de investimento tenta captar dois importan-
tes aspectos: crescimento e rentabilidade. Em Angola, na 
generalidade dos sectores de actividade económica estes 

dois aspectos estão presentes, o que motiva a que esses inves- 
tidores aprofundem os seus planos e muitos deles decidam 
por avançar com o investimento. A nossa experiência tam-
bém revela que o sucesso dos investimentos em Angola  
requer que as empresas mobilizem capital e coloquem ao 
serviço dessas iniciativas os seus melhores quadros e a me-
lhor tecnologia que disponham. Planos mal dimensionados 
ou insuficientemente financiados, em geral, têm dificulda-
des em ganhar forma e muitos acabam por não ter capaci-
dade para recuperar.

“Portugal e Angola tiveram sempre um 
relacionamento económico e empresarial  
que nunca cessou, mesmo nos tempos mais 
difíceis. Importantes empresas portuguesas 
tinham em Angola sucursais ou filiais.  
O Banco de Fomento Angola é uma  
dessas empresas, já que está em Angola há  
mais de 16 anos. 
 
Portugal and Angola have always had an 
economic and business relationship, which has 
never ended, even in the most difficult moments. 
Major Portuguese companies had branches in 
Angola. The Banco de Fomento Angola is one of 
these companies, and has been in Angola for more 
than 16 years. 

”

the factors that came to condition economies and banks at the 
beginning of this had no impact in Angola. If we look back, 
the years of 2007 and primarily 2008, were excellent in terms 
of economic growth in Angola and years of strong growth in 
the banking sector. The crisis knocked on Angola’s door in 
the final trimester of 2008, with the sudden and brutal fall 
in the oil price. Now, with the Angolan economy very reliant 
on revenue from the petroleum sector – whether to level out  
responsibilities abroad and support imports, or in tax revenues 
in the state budget – the drop in the oil price had very bad 
reverberations in the management of budgetary, monetary 
and exchange policy of the country. 

In this new scenario, in 2009 every economic agent  
suffered the effects of the crisis: the availability of foreign 
currency was greatly reduced creating serious constraints to 
companies who had responsibilities concerning non residents; 
bureaucratic processes for access to foreign currency were re-
placed and strictly controlled; companies, and especially those 
supplying the state, started accumulating debts from public 
bodies. There were also effects in the banking sector: the value 
of deposits suffered practically no growth (contrasting with the 
growth of about 80% in 2008) and the indicators of quality 
of the credit portfolio deteriorated.

Angola has revealed itself to Portugal as a des-
tination for national capital. How do you interpret 
this new financial situation?

Portugal and Angola have always had an economic and 
business relationship, which has never ended, even in the most 
difficult moments. Major Portuguese companies had branches 
in Angola. The Banco de Fomento Angola is one of these com-
panies, and has been in Angola for more than 16 years.

With the dynamics of the Angolan economy and the cri-
sis that has settled in Portugal and in general in western 
economies, many companies have looked to Angola with new 
eyes and many of them have decided to set up his and to start 
operating locally. As a difficult and very demanding market, 
Angola is also a very attractive destination for the majority 
of Portuguese companies. The language and cultural ties are 
two essential elements that facilitate this process of investment 
and of internationalisation of Portuguese companies.

What is currently the most tempting aspect for 
investing in Angola?

In general, when an investor looks for new investment  
opportunities, he tries to secure two important aspects: growth 
and profitability. In Angola, in the majority of sectors of eco-
nomic activity, these two aspects are present, making these 
investors continue in their plans and in many cases go ahead 
with the investment. Our experience also reveals that the  
success of investments in Angola requires the companies to mo-
bilise capital and to place their best staff and best technology at 
the service of these initiatives. Badly assessed or insufficiently 
financed ventures generally find it difficult to take shape and 
many end up without the means to recover.

A banca portuguesa tem condições para continuar a 
ser preponderante em Angola?

A banca portuguesa tem tido tradicionalmente uma 
posição relevante no sector bancário angolano. Isso deve-se, 
em larga escala, ao forte relacionamento entre as economias 
angolana e portuguesa e porque os Bancos portugueses 
têm feito fortes apostas em Angola. Apesar do aumento 
muito significativo do número de Bancos a operar em Angola, 
penso que a banca de raíz portuguesa continuará a ter um 
peso significativo no mercado Angolano. Já deu provas que  
entende como integrar o sector bancário na economia e 
como estabelecer um relacionamento sustentado com os ci-
dadãos e as empresas.

O BFA tem reservado uma importante fatia do seu 
capital para apoiar iniciativas de carácter social. Em 
2005, foi aprovado por um período de cinco anos que 
5% dos resultados líquidos do banco estavam destinados 
a projectos da área da saúde, da educação e da seguran-
ça social. Essa é uma aposta a manter?

O BFA vive ao ritmo da sociedade e como tal não se 
pode dissociar das ainda graves carências que muitos ainda 
sofrem. Como já referi acima, o BFA contribui para o desen-
volvimento de Angola pela sua actividade, proporcionando 
cada vez mais e melhores produtos e serviços bancários e 
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Does Portuguese banking have the right condi-
tions to continue to be important in Angola?

Portuguese banking has traditionally had an important 
position in the Angolan banking sector. This is down mostly to 
the close relationship between Angolan and Portuguese econo-
mies and because Portuguese banks have invested heavily in 
Angola. Despite the major growth in the number of banks 
operating in Angola, I think that banking of Portuguese  
descent will continue to play an important role in the  
Angolan market. I have already given proof of how to inte-
grate the banking sector in the economy and how to establish 
a sustained relationship with citizens and companies.

The BFA has reserved a large slice of its capital to 
support social initiatives. In 2005 it was approved 
that for a period of five years 5% of the bank’s net 
results would be used in projects within the health, 
education and social welfare areas. Is this policy set 
to continue?

The BFA lives to the rhythm of society and as such cannot 
dissociate itself from the serious deprivations still suffered by 
the many. As I have already mentioned, the BFA contributes 
to the development of Angola through its business operations, 
providing increasingly more and better banking products and 
services, and generalising the population’s and businesses’ access to 
banking. We thought we should associate an element of social 
responsibility to these attributes, directly supporting actions 
that aim to reduce some of the deprivation in the areas of 
social solidarity, health and education. And thus, in 2005, 
our Social Fund was created, for which the bank has donated 
more than 20 million US dollars in the first five years. In this 
period we have supported countless projects in various domains 
and in many parts of Angola. This is obviously support that 
must be continued.

The BFA was recently awarded the Best Bank in 
Angola by EMEA Finance magazine. What does this 
distinction mean?

It is always good to be recognised by entities that follow 
our activity objectively. Throughout its history, the BFA has 
been recognised in various areas of its activity. I’ll highlight 
one: we have won an award from the Deutsche Bank/Bankers 
Trust for seven years running, relative to our activity in in-
ternational payments. This EMEA prize has two important 
meanings: on the one hand it reflects the growing interest in 
western economies of Angola, and on the other, it reflects the 
activity and the results the BFA has achieved.  

Texto de Text by Ângela Rodrigues | Fotografias de 
Photographs by Dimas  

generalizando a acessibilidade da população e das empresas  
à banca. Pensámos que deveríamos associar a estes atributos 
uma vertente de responsabilidade social apoiando directamente 
acções que visam atenuar algumas carências na área da 
solidariedade social, saúde e educação. Foi assim que em 
2005 nasceu o nosso Fundo Social para o qual o Banco já 
dotou nos primeiros cinco anos com mais de 20 milhões de 
dólares. Neste período apoiamos inúmeros projectos nos vários 
domínios e em várias províncias de Angola. É claramente uma 
actuação para continuar.

Recentemente o BFA foi distinguido com o prémio 
Melhor Banco em Angola pela revista EMEA Finance. 
Qual o significado desta distinção?

É sempre bom ser distinguido por entidades que se-
guem de modo objectivo a nossa actuação. Ao longo do seu 
historial o BFA tem sido distinguido em várias áreas da sua 
actuação. Destaco um: já ganhámos por 7 vezes sucessivas 
um prémio do Deutsch Bank/Bankers Trust relativamente à 
nossa actividade de pagamentos internacionais. Este prémio 
da EMEA tem dois importantes significados: por um lado 
reflecte o crescente interesse das economias ocidentais por 
Angola e, por outro, a actividade e os resultados que o BFA 
tem obtido.
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Mosteiro de  
Santa-Clara-a-Velha

UM TEMPO 
QUE DEMORA

  

Santa-Clara-a-Velha 
Monastery

Reviving the Past
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Ela ergue-se, a sua configuração românica e gótica rasgada no céu, testemunha de 
uma época que teima em permanecer, evocativa de uma memória contínua, homenagem a um 
tempo/templo que ainda demora. Numa poética feita de pedra e de luz, desenhada no solo consagrado pelas janelas esguias 
e pelas rosáceas em flor da Igreja, feita do traçado e das colunas do claustro, a Ruína do Mosteiro de Santa-Clara-a-Velha 
não é apenas um objecto arquitectónico de outra Era, mas uma entidade simultaneamente concreta e imaterial que projecta 
no presente e no futuro os gestos quotidianos, rituais e percursos de vida de um passado que perdura.

Erigido em frente à cidade de Coimbra, na margem esquerda do Mondego, o Mosteiro de Santa-Clara sempre teve 
uma tumultuosa e contraditória relação com o rio. Se, por um lado, o espaço foi desde muito cedo invadido pelo caudal 
das águas, deve-se também a elas a adaptação do edifício às cíclicas cheias, com consequentes e diversas configurações. O 
naufrágio no rio e as lamas por ele transportadas contribuíram igualmente para a preservação da estrutura arquitectónica 
e dos objectos do quotidiano das freiras clarissas.

Rising up, its Romanesque and Gothic con-
figuration cutting through the sky, this witness 
to a past era that dares to remain, evoking a 
continuous memory and paying tribute to a time/temple 
that still stands. In poetry made of stone and light, cast on the 
consecrated ground through the church’s slender windows and 
rose windows, made of the plan and the columns of the cloisters, 
the Ruin of the Monastery of Santa-Clara-a-Velha isn’t just 
an architectural object from another era, rather an entity both 
tangible and immaterial, projecting in the present and into the 
future the everyday actions, rituals and lives from a past that 
lasts on and on.
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Built in the city of Coimbra, on the left bank of the River Mondego, the Monastery of 
Santa-Clara had always had a troublesome and antagonistic relationship with the river. If on the one hand the church 

was invaded from early on by flowing water, the building’s adaptation to the cycli-
cal flooding is also due to this water, bringing about its many configurations. Its 
abandonment to the river, and the mud brought by the same, also contributed to 
the preservation of the architectural structure and of the everyday objects belonging 
to the Clarisse nuns.

Commissioned by Elizabeth of Aragon, 1314 saw work begin on the reconstruction 
of the Monastery of Santa-Clara on the site of a primitive house for Clarisse nuns 
founded in 1283 by Dom Mor Dias. Headed initially by Domingos Domingues 
and then by Estêvão Domingues, the reconstruction of the convent was a purpose to 
which Saint Elizabeth of Portugal devoted much of her time and assets. In 1331, 
a year after the church was consecrated, the River Mondego decided to make its 
presence felt, invading the enclosure and setting off the silting of the Monastery.

Foi por ordem de D. Isabel de Aragão que, em 1314, se dá início à reconstrução do 
Mosteiro de Santa-Clara no local de um primitivo núcleo de monjas clarissas fundado em 1283 por D. Mor Dias. 
A cargo de Domingos Domingues e posteriormente de Estêvão Domingues, a reedificação do cenóbio foi um desígnio 
a que a Rainha Santa consagrou grande parte do seu tempo e do seu património. Em 1331, um ano depois da sagração 
da Igreja, eis que o Mondego decide revelar a sua presença, invadindo o recinto e iniciando o assoreamento do Mosteiro. 
Depois de múltiplos e infrutíferos combates e tentativas de fuga à insistência obsidiante das águas, em 1677 o templo é 
definitivamente abandonado, transferindo-se a comunidade de monjas para o Mosteiro de Santa-Clara-a-Nova, localizado 
na colina sobranceira. 

Os anos passaram, os séculos sucederam-se, e o monumento ali jazia, apenas a parte 
superior da Igreja visível, uma ruína romântica e idealizada da vida monástica de outrora. Até que, entre 
1995 e 2000, uma vasta campanha arqueológica, com o recurso a uma bombagem constante das águas, pôs a descoberto 
um amplo conjunto de artefactos e as estruturas arquitectónicas submersas.

Por fim, em 2009, após 14 anos de trabalhos de investigação e valorização, da responsabilidade e financiados pelo 
IPPAR/IGESPAR, o Mosteiro de Santa-Clara-a-Velha, (actualmente sobre a tutela da DRCC), emergia do Mondego para 
ser restituído à cidade de Coimbra. Dada a profusão de património móvel encontrado, tornava-se necessário um espaço 
que o exibisse, investigasse e analisasse – edifica-se assim, com traço arquitectónico do Atelier 15, o contemporâneo Cen-
tro Interpretativo. Tendo a Ruína como tema e cenário, o Centro afirma-se como um lugar onde imagens, sons, palavras 
e objectos falam sobre a vida conventual de outrora, num convívio harmonioso entre património e contemporaneidade. A 
Ruína murmura, em rumores de pedra e luminosidade, as antigas e virtuosas vivências das monjas; e o novo espaço amplia 
esses sussurros, enviando-os, em clamor, para a cidade e para o mundo.
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 Following multiple and fruitless struggles and escape tactics against the obstinate insistence 
of the waters, in 1677 the place of worship was abandoned for good, with the community of nuns moving to the Monastery 
of Santa-Clara-a-Nova, built on a neighbouring hill.

The years passed by, the centuries came and went, and the monument lay there, with only the upper part of the church visible, a 
romantic and idealised ruin of monastic life of former times. And then, between 1995 and 2000, a major archaeological campaign, 
resorting to the continuous pumping out of the water and mud, led to the discovery of a large array of formerly submerged artefacts 
and architectural structures.

Finally, in 2009, after 14 years of research and enhancement works, care of and financed by IPPAR/IGESPAR, the Monastery 
of Santa-Clara-a-Velha (currently under patronage of the DRCC) has emerged from the Mondego, to be returned to the city of 
Coimbra. Given the large quantity of relics found, a space was needed to exhibit, research and analyse them – and so the contem-
porary «Interpretation Centre» was built, to architectural design care of Atelier 15. With the ruin as its subject and setting, the 
Centre is a place where images, sounds, words and objects, speak about convent life in former times, in a harmonious meeting point 
for heritage and contemporariness. The ruin whispers, in murmurs of stone and light, about the ancient and virtuous lifetimes of 
the nuns; and the new space amplifies these whispers, volubly sending them out to the city and to the world beyond. 

Texto de Text by Paula Monteiro Fotografias de Photographs by Miguel Costa
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«Ellsworth Residence»

No Repouso 
do Deserto

  

In the Calm  
of the Desert
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Um volume rectangular, feito da leveza do vidro e da densidade do cimento armado e 
do aço, repousa delicadamente nas ondulações naturais do solo, num terreno localizado na verten-
te de uma colina, em Cave Creek, na desértica paisagem do Arizona. Apesar dos seus traços arquitectónicos minimalistas 
e contemporâneos, a estrutura habitacional da «Ellsworth Residence», concebida por Michael P. Johnson, apresenta-se 
harmoniosamente integrada no irregular cenário que a acolhe. O sofisticado despojamento dos materiais, a imaculada 
técnica construtiva e os rígidos contornos geométricos articulam-se de forma perfeita com a envolvência. As superfícies de 
vidro que constituem inteiramente as duas paredes viradas a Norte e a Sul são amovíveis, abrindo a «Ellsworth Residence» 
ao exterior e lançando as suas vistas para a encosta circundante, atenuando as fronteiras entre o dentro e o fora. 

A rectangular volume, made of the lightness of glass and the density of reinforced 
concrete and steel, delicately perches on the natural undulations of the ground, on a piece of land 
located on the slope of a hill, in Cave Creek, in the desert landscape of Arizona. Despite its minimalist and contempo-
rary architecture, the housing structure of the Ellsworth Residence, designed by Michael P. Johnson, is harmoniously 
integrated into the irregular setting in which it stands. The sophisticated simplicity of the materials, the immaculate 
constructive technique and the solid geometric contours interact perfectly with the surroundings. The glass surfaces making 
up almost all of the walls facing North and South are movable, opening Ellsworth Residence up to the outside world and 
allowing views of the surrounding slope, reducing the boundaries between inside and out.
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Indoors, a large open space daubed in a palette of pure colours – white and assorted shades 
of grey – contains two bedrooms and respective bathrooms, positioned at the two extremes of the house. In the 
middle, between these two places of rest, we find the dining room, social area and the kitchen.

With positioning and openings carefully planned so that the 
interior remains pleasant despite the climate enjoyed in the North 
American city of Cave Creek, the geometric body of the Ellsworth 
Residence represents an elegant addition to the impressive and arid 
landscape of Arizona, with the slender forms of the neighbouring 
cacti its only aesthetic competition. 
www.mpjstudio.com

Texto de Text by Paula Monteiro| Fotografias de Photographs by 
Bill Timmerman

No interior, um amplo espaço aberto colorido numa paleta de tons puros – 
branco e diversos matizes de cinza – alberga dois quartos, e respectivas casas de banho, dispostos 
nos dois extremos da casa. No meio, entre os dois aposentos destinados ao repouso, estão localizadas as áreas 
de refeições, de convívio e a cozinha. 

Com uma orientação e com aberturas cuidadosamente planeadas, para que o interior se mantenha apra-
zível apesar do clima que habitualmente se faz sentir na norte-americana cidade de Cave Creek, o corpo 
geométrico da «Ellsworth Residence» constitui um elegante acréscimo à impressiva e desértica paisagem do 
Arizona, tendo apenas como concorrentes estéticos os filiformes cactos seus vizinhos.
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Tem-se consagrado a uma importante actividade 
pedagógica. Afirmou que as aulas são o S/ «estímulo 
principal» e diz ser «essencialmente, um professor», mas 
tem-se igualmente dedicado à prática da arquitectura. 
Como concilia estas duas actividades e qual o contribu-
to que cada uma delas presta à outra?

Digo que sou principalmente professor porque, numa 
parte da minha vida, tive mesmo de suspender a actividade 
profissional para me dedicar às Faculdades. Na minha Esco-
la, fazemos uma tentativa desesperada de conciliação e é ela 
que fundamenta a própria pedagogia da Escola, instituição  
onde se juntam arquitectos profissionais que ensinam  
arquitectura. A Escola foi sempre uma espécie de platafor-
ma onde trabalharam os melhores arquitectos da cidade. 
Esta é uma característica que deu um carácter muito pró-
prio à Escola do Porto.

«A ideia central das Bases Gerais [da metodologia de 
ensino da Escola do Porto] em funcionamento consiste 
na consciência da autonomia disciplinar da arquitectura», 

You have dedicated yourself to an important edu-
cational activity. You have said that your classes are 
your «main stimulus» and you say you are «essen-
tially a teacher», but you have equally devoted your 
time to practicing architecture. How do you recon-
cile these two activities and what contribution does 
each make to the other?

I say that I am first and foremost a teacher because in one 
part of my life I have really had to suspend my professional 
activity to devote myself to the faculties. At my School, we 
make a desperate attempt at reconciling and this is what un-
derlies the very teaching of the school, an institution in which 
professional architects who teach architecture come together. 
The school has always been a kind of platform where the best 
architects in the city work. This is a characteristic that has 
given a very particular style to the School of Oporto.

In Considerações sobre o Esino da Arquitectura, you 
wrote: «The central idea to General Basics [of the 
teaching methodology of the School of Oporto] in 

Alexandre Alves Costa
A Arquitectura e o  
Sentimento de Pertença
Com um percurso simultaneamente associado ao ensino e à prática da arquitectura, Alexandre Alves 
Costa, um dos principais mentores da Escola do Porto, é autor de projectos que se destacam na paisa-
gem nacional e de aulas/debates dificilmente esquecidas pelas várias gerações de estudantes da Faculdade 
de Arquitectura da Universidade do Porto. As obras que ostentam a sua assinatura expressam, nas suas 
estruturas de pedra, a consideração da História enquanto «estímulo e como garante do ponto de vista 
conceptual». Sendo a arquitectura uma disciplina autónoma, possuidora de um campo próprio que 
pressupõe regras que lhe são intrínsecas, ela é também, em conjunto com as cidades que edifica, fun-
damental «para a criação do sentimento de pertença a uma comunidade», e contribuiu, nesta época de 
globalização e de diluição de fronteiras, como a Língua Portuguesa, para a manutenção da identidade 
nacional e para o estabelecimento do nosso direito à diferença. 

Architecture and the Feeling of Belonging
With a career equally associated with teaching and with the practice of architecture, Alexandre Alves Costa, 
one of the main mentors of the «School of Oporto», is responsible for projects that stand out in the national landscape, 
and for classes/debates that are difficult to forget for various generations of students of the Architectural Faculty 
of the University of Oporto [FAUP]. The works boasting his design express, in their stone structures, the con-
sideration of history as «stimulus and as a guarantor from the conceptual point of view». As architecture is an 
independent discipline, with its own field with rules intrinsic to it, it is also, together with the cities its builds, 
fundamental «in the creation of the feeling of belonging to a community», and has contributed, in the period 
of globalisation and melting of borders, like the Portuguese language, to maintaining national identity and to 
the establishment of our right to difference.
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escreveu em Considerações sobre o Ensino da Arquitectu-
ra. A autonomia do projecto de arquitectura é uma das 
pedras basilares da Escola do Porto?

É. Houve momentos, principalmente a partir dos anos 
60, em que se pensou que a arquitectura necessitava de ou-
tros apoios, fundamentalmente retirados das ciências so-
ciais. Perdeu-se um pouco a convicção de que a arquitectura 
era uma área disciplinar autónoma, que tinha as suas pró-
prias regras e que não era a partir da soma de conhecimen-
tos, seja científicos, seja técnicos, seja das ciências sociais, 
que a arquitectura nascia. Mas a arquitectura tinha um 
campo próprio e essas ciências funcionariam sempre como 
um apoio. Isto para o ensino tem muita importância, por-
que revaloriza permanentemente a disciplina de projecto. 
Foi difícil, no início, considerar que havia uma disciplina 

que tinha 12 horas de aulas por semana. Dissemos que a 
nossa actividade se aprendia fazendo e que o trabalho de 
atelier é fundamental para a formação do arquitecto. 

Quais outras principais características são diferen-
ciadoras da Escola do Porto?

Essa ideia do projecto é fundamental. Outra é que a 
Escola é uma plataforma de debate entre arquitectos pro-
fissionais e que os alunos são participantes e aprendem 
com esse debate. 

Existem outros factores, que têm a ver com a própria 
natureza dos arquitectos do Porto e da cidade em si própria 
– nós procuramos muito a essencialidade da arquitectura e 
somos muito pouco sensíveis às chamadas modas. O pós- 
-modernismo, que teve um grande sucesso em Lisboa, no 
Porto não teve sucesso nenhum, pelo menos ao nível da 
Escola. Isto é bom e é mau, porque se, por um lado, nos 
coloca numa posição permanentemente crítica em relação à 
facilidade das modas, por outro lado também corre o risco 
de nos ancilosar um pouco. 

Há uma outra questão também que caracteriza muitíssi-
mo a nossa Escola e que se deve principalmente à pedagogia 
e ao pensamento teórico do arquitecto Fernando Távora: a 
consideração da História, não tanto ao nível de ir buscar  
elementos dos estilos históricos para introduzir nas obras, 
mas muito mais no sentido de perceber como é que o  
conhecimento dos sítios, das preexistências, constitui uma 
importante arma no sentido do projecto. A consideração 
da História é altamente criativa, não é limitadora, funciona 
como um estímulo e como garante do ponto de vista con-
ceptual de que as coisas têm um sentido. A nossa Escola 
junta ao movimento moderno a História – esta é uma ca-
racterística muitíssimo importante na nossa forma de estar 
no mundo, e não apenas na Escola.

Foi um dos responsáveis pela reabilitação da Baixa 
do Porto, tendo defendido para a cidade o lema: «não 
construir enquanto houver casas abandonadas». Como 
dinamizar esta importante parte do burgo portuense?

Esse é meu lema hoje. Penso que nesta dinamização há 
uma questão muito importante que é a do tratamento dos 
espaços públicos. A Porto 2001 teve ambição a mais em 
relação ao projecto, porque desenvolveu tarefas que não ti-
nham muito a ver com o objectivo cultural. Inicialmente, a 
intervenção na cidade estava relacionada com o tratamento 
dos espaços culturais e também com o tratamento do espa-
ço público que unia esses objectos culturais mais o projecto 
da Casa da Música. Este objectivo acabou por crescer em 
ambição o que teve como consequência a sua incapacidade 
para responder convenientemente. Além disso, o Dr. Rui 
Rio não aproveitou nada do que estava a ser feito, pelo con-
trário, deixou degradar de propósito e não concluiu os pro-
jectos, lançando-os ao abandono. Apesar de tudo, algumas 
das coisas que se fizeram – eu trabalhei, por exemplo, na 
Rua Sá da Bandeira – ficaram bem, e não se repara que 

use consists in the awareness of the disciplinary in-
dependence of architecture». Is the autonomy of the 
architecture project one of the cornerstones to the 
School of Oporto?

It is. There have been times, especially since the 1960s, in 
which it was thought that architecture was reliant on other 
supports, mainly those taken from social sciences. The conviction 
had been lost a little that architecture was an independent 
disciplinary area, that it had its own rules and that archi-
tecture did not result from the sum of knowledge, whether 
scientific, technical or from social sciences. But architecture 
had its own field and these sciences would always function as 
a support. This has a major importance in teaching, because 
it permanently re-evaluates the discipline of the project. It was 
difficult in the beginning to consider that there was a subject 

that had 12 hours of classes a week. We said that our activity 
was learnt in doing and that studio work is vital in the training 
of the architect. 

What other main characteristics set the School of 
Oporto apart?

This idea of project is fundamental. Another is that the 
school is a platform for discussion between professional ar-
chitects and that students are participants and learn from  
this debate.

There are other factors, to do with the very nature of ar-
chitects from Oporto and from the city itself – our goal is very 
much the essentiality of architecture and we are little affected 
by so-called fashions. Postmodernism, which had great success 
in Lisbon, had none whatsoever in Oporto, at least in terms 
of the School. This is good and bad, because if on the one hand 
it places us in a permanently critical position with relation 
to the facility of fashions, on the other we also run the risk of 
becoming a little numb.

There is another issue that also characterises our school 
very much, which is down primarily to the teaching and theo-
retical thinking of the architect Fernando Távora: the conside- 
ration of history, not so much in terms of looking for elements 
of historical styles to introduce into works, rather in terms of 
understanding how it is that the knowledge of places, of pre- 
-existences, represents an important weapon in the meaning 
of the project. The consideration of history is highly creative, 
doesn’t limit, functions as a stimulus and as a guarantor 
from the conceptual point of view that things have a meaning. 
Our school joins history to the modern movement – this is a 
very important characteristic of our way of being in the world, 
and not only at the school.  

You were one of those responsible for the rede-
velopment of central Oporto, having extolled for the 
city the motto: «do not build as long as there are 
still abandoned buildings». How can we boost this 
important part of the Oporto?

Praça do Espírito Santo, Idanha-a-Velha 

Sé Catedral e áreas limítrofes, Idanha-a-Velha
Cathedral and surroundings, Idanha-a-Velha

Musealização do Sítio de Castelo Velho, Freixo de Numão
Musealization of Castelo Velho, Freixo de Numão

Faculdade de Ciências e Ciências Sociais, Guimarães 
Faculty of Sciences and Social Sciences, Guimarães 
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houve obras. Há outros projectos de colegas meus que pro-
vavelmente foram um pouco mais ostensivos. Defendemos 
sempre uma certa naturalidade na intervenção. 

Na valorização do Mosteiro de Santa-Clara-a-Velha, 
quais os pressupostos de que partiram para a realização 
do projecto? 

Os pressupostos do projecto foram preservar as ruínas, 
evitar a sua degradação pelo facto de serem expostas ao  

ambiente natural, limpá-las daquilo que considerássemos 
elementos sem interesse. Tratava-se de preservar a ruína mas 
continuar a tratá-la como ruína, não houve nunca a inten-
ção de a fechar e de a transformar num centro cultural. Era 
também preciso construir outro edifício, o Centro de In-
terpretação, que alberga os gabinetes, os laboratórios, uma 
zona mais pública de loja, bar e restaurante, um pequeno 
anfiteatro, uma zona de exposição e uma zona para activi-
dades pedagógicas. O grande problema foi tentar perceber 
como é que estes dois edifícios, que não se tocam, se iam 
valorizar um ao outro. As questões de encontrar a escala 
certa, a distância certa, a linguagem certa foram muito im-
portantes. Acabámos por conceber o edifício novo como 
uma espécie de lugar de observação da ruína, consideran-
do que a ruína era o principal objecto a musealizar. 
E creio que, modéstia à parte, conseguimos encon-
trar uma relação entre os dois edifícios de comple-
mentaridade simpática – embora sejam peças com 
linguagens muito distintas, elas não se repudiam 
uma à outra. 

O conceito de Casa tem conhecido diversos 
desenvolvimentos ao longo da história. Qual o S/ 
conceito de Casa e qual o poder transformador da 
arquitectura de uma Casa na vida de quem a habita?

Os arquitectos modernos tiveram a ideia que a  
arquitectura condicionava os comportamentos e in-
clusivamente se poderia criar um Homem novo a  
partir da criação de novos espaços. Não é verdade. 
Mas, de facto, se encontrarmos uma certa relação en-
tre os espaços que criamos e a própria maneira de ser 
daqueles que os vão habitar, estamos a transformá- 
-los em pessoas mais felizes. Isso é o mais importante. 
Mas nós não temos liberdade – os arquitectos não são pintores 
nem escultores, que pintam na tela ou esculpem na pedra ou 
noutros materiais aquilo que querem. Nós trabalhamos com 
o dinheiro dos outros. Isto é uma questão muito importan-
te, que distingue a arquitectura de todas as outras artes. Por 
mais ideias que eu tenha sobre os manifestos que posso fazer 
sobre as habitações do futuro, preciso de arranjar um cliente 
que seja suficientemente «maluco» para querer construir uma 
casa que eu penso que é a casa do futuro. 

Com o título «Nós Somos da Póvoa do Varzim», lec-
cionou a S/ «última aula» na FAUP que versou sobre a 
questão da identidade portuguesa. Nesta época de di-
luição de fronteiras ainda é pertinente falar da portuga-
lidade ou, por isso mesmo, agora é que essa questão se 
torna mais relevante?

O tema da aula era exactamente levantar essa questão e 
era, no fundo, sem tentar responder a ela de forma clara, 
tentar entender que, um pouco na linha do Eduardo Lourenço, 
neste momento em que há uma certa diluição das pátrias na 
grande pátria europeia, há, por outro lado, uma certa resis-
tência que tende a manter algumas autonomias dos diversos 

This is still my motto today. I think that in this stimulation 
there is a very important issue – the treatment of public spaces. 
Porto 2001 was over ambitious with relation to the project, be-
cause it developed tasks that had little to do with the cultural 
objective. Initially the intervention in the city was related to 
the treatment of cultural spaces and also to the treatment of 
the public space joining these cultural objects, plus the Casa da 
Música project. This objective ended up growing in ambition, 
with the result that is was not able to respond appropriately. 
Besides this, Dr. Rui Rio didn’t make the most of anything 
that was being done, quite the contrary; he let it deteriorate on 
purpose and did not complete the projects, leaving them to be 
abandoned. In spite of everything, some of the things that were 
done – I worked, for example, on the Rua Sá da Bandeira – 
turned out well and you would never notice that work had been 
done. There are other projects from colleagues of mine that were 
probably a little more apparent. We always require a certain 
naturalness to the intervention.

What intentions led to the realisation of the re-
cuperation of the Monastery of Santa-Clara-a-Velha?

The intentions behind the project were to preserve the ruins, 
and stop them from deteriorating because of being exposed to 
the natural environment, and to clear them of what we con-
sidered to be elements without interest. It involved the preser- 
vation of the ruin, while continuing to treat it as a ruin; there 
was no intention to close it or to transform it into a cultural 
centre. We also needed to build another building, the «Inter-
pretation Centre», to house the offices, labs, a more public area 
containing a shop, bar and restaurant, a small amphitheatre, 
an exhibition area and an area for educational activities. 
The major problem was to try and understand how these two 
buildings, which do not touch each other, would be able to 
improve each other. The issues of finding the right scale, the 
right distance, the right language, were very important. We 
ended up designed a new building as a kind of place of observing 
the ruin, considering the ruin as the main object within the 
«museum». And I think, modesty aside, that we managed to 
achieve a relationship of sympathetic complementarity – al-
though they are pieces with very different languages, they do 
not rub each other the wrong way.

The house as a concept has undergone various de-
velopments throughout history. What is your con-
cept of house and what power of transformation 
does the architecture of a house have on the life of 
those who inhabit it?

Modern architects have had the idea that architecture 
conditioned behaviour and could even create a new man 
through the creation of new spaces. This isn’t the case. But, 
indeed if we find a certain relationship between the spaces we 
create and the very way of being of those who are going to live 
in them, we are transforming them into happier people. This 
is more important. But we don’t have freedom – architects are 
not painters or sculptors, painting what we want on canvas or 

sculpting what we fancy in stone or other materials. We work 
with the money of others. This is a very important issue, which 
sets architecture apart from other arts. No matter how many 
ideas I have on what I can do about housing of the future, I 
still need to find a client who is sufficiently «crazy» to want to 
build a house that I believe to be the house of the future.

With the title «We are from Póvoa do Varzim», 
you gave your «last lecture» at the FAUP, ruminating 
on the subject of Portuguese identity. At this time of 
melting borders is it still relevant to talk of «Portu-
gality» or, because of this, has this become the most 
pertinent issue?

Musealização do Sítio de Castelo Velho, Freixo de Numão
Musealization of Castelo Velho, Freixo de Numão

Remodelação do Teatro Constantino Nery, Matosinhos 
Reconstruction of Theatre Constantino Nery, Matosinhos

The subject of the lecture was exactly to raise this issue and 
it was basically, without trying to respond to it clearly, trying 
to understand that, a little like Eduardo Lourenço has, at 
the moment in which the countries are losing their identity 
a little to that of Europe, there is, on the other hand, a cer-
tain resistance attempting to maintain the independence of 
various places and various cultures. And when this resistance 
does not limit freedom, and is not overly nationalistic, it is 
very interesting in terms of marking not only the survival of 
people, but also of the right to be different. Here the question 
of identity can be posed, knowing up to what point identity is 
a value we should continue to defend.

In the lecture just mentioned, you said that, be-
sides language, as Pessoa once said, one’s homeland 
is also architecture and (Portuguese) cities, because 
«they are vital to the creation of the feeling of be-
longing to a community». How can the multiplicity 
and eclecticism of national architecture contribute to 
this Portuguese feeling?

This multiplicity and this eclecticism are not enough to 
extract a unifying character from architecture, in some cases. 

“… se encontrarmos uma certa relação entre os 
espaços que criamos e a própria maneira de ser 
daqueles que os vão habitar, estamos a transformá-los 
em pessoas mais felizes. Isso é o mais importante. 
Mas nós não temos liberdade – os arquitectos não 
são pintores nem escultores, que pintam na tela  
ou esculpem na pedra ou noutros materiais  
aquilo que querem. 
 
… if we find a certain relationship between the spaces 
we create and the very way of being of those who are 
going to live in them, we are transforming them 
into happier people. This is more important. But 
we don’t have freedom – architects are not painters 
or sculptors, painting what we want on canvas or 
sculpting what we fancy in stone or other materials. 

”

Fotografia de Photograph by Orlando Fonseca
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lugares e das diversas culturas. E quando essas resistências 
não são limitadoras da liberdade, ou não são de um nacio-
nalismo fascizante, elas são muito interessantes no sentido 
da marcação não só da sobrevivência das pessoas, mas tam-
bém do direito à diferença. Aqui é que se pode colocar a 
questão da identidade, saber até que ponto a identidade é 
um valor que nós devemos continuar a defender. 

Na palestra referida, defendeu que, para além da 
Língua, como dizia Pessoa, a pátria são também a  
arquitectura e as cidades portuguesas, porque «são fun-
damentais para a criação do sentimento de pertença a 
uma comunidade». De que forma a multiplicidade e o 
eclectismo da arquitectura nacional podem contribuir 
para esse sentir português?

Essa multiplicidade e esse eclectismo não são suficien-
tes para retirar um carácter unitário à arquitectura, nalguns 
casos. E estou a falar da arquitectura dita erudita, da arqui-
tectura que está de certa forma relacionada com o poder. A 
nossa arquitectura relacionada com o poder, por exemplo a 
arquitectura religiosa, não é tão diversa quanto isso. E, por 
outro lado, quando se a transporta para outros países de 
Língua Portuguesa, para o Brasil principalmente, ela procura 
quais são os seus elementos essenciais para os transpor para 
as colónias. Nas colónias, encontramos essa espécie de es-
sência da arquitectura portuguesa, que é aquilo que lhe dá 
identidade. Devemos manter a nossa identidade e o nosso 
direito à diferença, o direito à nossa cultura, de gostarmos 
de papas de sarrabulho e de queijo da Serra.
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And I’m talking about of so-called «erudite» architecture, 
about architecture that is somehow related to power. Our ar-
chitecture related to power, religious architecture for exam-
ple, is not as diverse as this. And, on the other hand, when 
it is taken to other Portuguese speaking countries, to Brazil 
mainly, it tries to find its essential elements to transpose them 
to the colonies. In the colonies we find this kind of essence of 
Portuguese architecture, which is what gives it its identity. 
We should keep our identity and our right to be different, 
the right to our culture, the right to enjoy eating «papas de 
sarrabulho» [dish made with pig’s blood and offal] and Serra 
da Estrela cheese. 

Texto de Text by Paula Monteiro
Fotografias de Photographs by Orlando Fonseca e gentilmente 
cedidas por and kindly given by Atelier 15

O Grande Equívoco
A posição simplista que alguns sectores têm vindo a assumir em relação à «construção europeia» poderá, 

porventura, vir a provocar o seu insucesso. Por um lado, os nossos amigos alemães tendem a privilegiar a ideia 
de que o essencial da sobredita «construção europeia» tem que ver com a «abertura a novos mercados», como se 
o processo integracionista europeu se reconduzisse à fase correspondente à zona de comércio livre. O essencial 
seria a conquista de novos mercados, o que justificaria que a Europa se fosse alargando aos PECO’s e, porven-
tura, à Ucrânia, à Geórgia, à Bielo-Rússia e assim por diante. A questão da identidade cultural, bem como a da 
coordenação de políticas económicas ou da existência de uma tendencial União Política da Europa seriam, indis-
cutivelmente, secundárias. Não sou dos que pensam assim, considerando, inclusive, que esta abordagem da pro-
blemática europeia se apresenta muito limitada. Por outro lado, os sectores republicanos mais conservadores dos 
EUA tendem a considerar que todo o país ex-comunista ou não fundamentalista islâmico que tenha um naco de 
território na Europa tem que entrar para a UE. Trata-se, também aqui, de uma simplificação analítica. A ideia-base 
consiste em se considerar que a única forma de se tornar irreversível o «divórcio» com o comunismo e/ou com o 
fundamentalismo islâmico está em integrar a UE. Ora, a «construção europeia» não passa, apenas, pela admissibi-
lidade da existência de vantagens na criação de zonas de comércio livre ou pela rejeição de modelos totalitários ou 
teocráticos-absolutistas. Passa, também, pela coordenação de políticas, por uma certa identidade cultural, por um 
reforço das instituições supra-nacionais e, enfim, pela consolidação de um espaço político-económico-social que 
deverá desempenhar um papel relevante no concerto internacional. Construir a Europa é diferente de construir 
uma nova «Liga Hanseática» ou uma «Zona de Paz e Não Agressão». Não perceber isso poderá ser, a prazo, o 
princípio do fim do projecto europeu.

Nem mais, nem menos...

The Great Mistake
The simplistic position that some sectors have come to assume with relation to «European construction» could possibly 

lead to causing its failure. On the one hand, our German friends tend to favour the idea that the essential thing about the 
above-mentioned «European construction» relates to «opening up to new markets», as if the European integrationist process 
is being led back to the phase corresponding to the free trade area. Conquering new markets would be essential, justifying 
Europe’s expansion to include central and eastern European countries and possibly the Ukraine, Georgia, Belorussia and so 
on. The issue of cultural identity, as well as that of economic policy coordination, or of the existence of an underlying Politi-
cal Union of Europe, indubitably would be relegated to a secondary position. This is not my personal opinion. I believe that 
this approach to European problems appears very limited. On the other hand, the more conservative republican sectors of 
the USA tend to consider that every former communist or non fundamentalist Islamic country that has a piece of land in 
Europe should join the EU. Here too this is a matter of analytical simplification. The basic idea lies in believing that the only 
way the «divorce» with communism and/or Islamic fundamentalism can be made irreversible is to be part of the EU. Now, 
«European construction» does not only concern the admissibility of the existence of advantages in the creation of free trade 
areas or the rejection of totalitarian or theocratic-absolutist models. It also includes policy coordination, a certain cultural 
identity and a reinforcement of supranational institutions and, finally, the consolidation of a political-economic-social space 
that should play an important role in the international arena. Building Europe is different to building a new «Hanseatic 
League» or an «Area of Peace and Non Aggression». Not understanding this could mean, in time, the beginning of the 
end of the European project.

Nothing more, nothing less...

A Opinião de António Rebelo de Sousa Opinion
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A EXCLUSIVIDADE 
DO LUGAR

  

An Exclusive Location

Projectada na península de Tróia, por 
entre dunas e pinheiros, e com o mar como  
prolongamento visual, esta villa é uma moradia tipologia T3 
– com master suite e duas suítes –, desenhada com requinte 
e que sublinha todos os privilégios de residir sob a tónica 
da natureza: piscina exterior, luminosidade natural, terraços  
espaçosos e jardins cativantes.

Built on the Tróia Peninsular, between dunes and pine 
trees, and with the sea as a visual extension, this villa has 
three bedrooms (T3), one master suite and two suites, and has 
been designed with sophistication, highlighting every privilege 
of living surrounded by nature: outdoor swimming pool, 
natural lighting, spacious terraces and delightful gardens.

Lic. AMI n.° 7946
Contactos/Contacts: +351 229 021 601
 geral@royalvillas.eu | www.royalvillas.eu

®
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Casa Ricardo Pais

Arquitectura 
em Cena 

  

Architecture on Stage
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A arquitectura só se completa no momento em que os seus espaços se preenchem de 
acções, histórias, movimentos e personagens; uma Casa apenas adquire a sua plenitude quando ela é um 
cenário habitado, quando nela a vida se realiza, quando ela se faz palco de múltiplos instantes e experiências. Morar é um 
verbo transitivo, necessita de um elemento que o complemente, não possui sentido absoluto sem a Casa que o implica; 
Morar é um acto, manifestado em todos os lugares materializados pela Casa.

Projectada para Ricardo Pais por Alexandre Alves Costa e Sérgio Fernandez, a Casa que recebeu do encenador o seu 
nome estende-se na paisagem marinha e dunar de Moledo do Minho, numa volumetria esguia, abrigada de ventos e de 
olhares. Nela as actuações são privadas – o espectáculo, a exuberância ou a contenção dos gestos de ócio e de repouso  
partilhados apenas por alguns. Destinada a moradia de férias, essencialmente consagrada aos momentos de lazer, a ha-
bitação fecha-se para a rua e para a agressiva aragem do Norte e abre-se para o Sul, onde uma piscina a prolonga numa 
superfície azul e aquática. 

Architecture is only complete in the moment in which its spaces are filled with 
actions, stories, movements and characters; a house only achieves its final state when it is an 
inhabited setting, when life takes place in it, when it becomes the stage of multiple instants and experiences. To 
reside is a transitive verb, it needs an element to complement it; it has no absolute meaning without the house that 
it implies; to reside is an action, expressed in every place materialised by the house.

Designed for Ricardo Pais by Alexandre Alves Costa and Sérgio Fernandez, the house that received its name 
from the theatre director extends out into the maritime and dune filled landscape of Moledo do Minho, in a 
slender structure, sheltered from the wind and prying eyes. In it the performances are private – the show, the 
exuberance or the containment of gestures of idleness and relaxation shared by the few. For use as a holiday home, 
especially designed for moments of leisure, the house is closed off to the street and to the aggressive northerly breeze, 
and opened up to the south, where a swimming pool extends it with a blue and aquatic surface.

Constituída por um conjunto de espaços interconectados e por uma numerosa varie-
dade de percursos, a Casa Ricardo Pais possibilita aos seus habitantes uma dinâmica de vivências, uma 
cadência constituída por transições, figurações e encenações. São dois os corpos que a compõem ligados por um corredor 
adelgaçado, num trajecto que se quer enfático e frequente. O corpo principal, localizado a poente, organiza-se em dois 
pisos, com o rés-do-chão dedicado às Salas de Jantar e de Estar e à Cozinha e o primeiro andar destinado à suíte dos 
proprietários. Uma varanda e um solário estabelecem uma relação carinhosa com o exterior, alcançando a piscina um 
convidativo protagonismo.

No segundo volume, uma galeria com entrada autónoma alberga os dois quartos dos filhos do casal, numa afirmação 
da independência tão desejada pelos adolescentes e, nesta Casa, aprovada pelos progenitores.
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Comprising a collection of interconnected spaces and a great variety of inner routes, the Casa 
Ricardo Pais makes possible a variety of experiences to its inhabitants, a rhythm made up of transitions, figurations 
and productions. The house has two bodies, connected by a narrow corridor, in a journey deemed to be emphatic and frequent. The 
main body, located to the west, develops over two floors, with the ground floor dedicated to the dining and living rooms and the to the 
kitchen, and the first floor housing the owner’s bedroom suite. A veranda and solarium establish a tender relationship with outdoors, 
with the pool achieving a welcoming and important role.

In the second volume, a gallery with independent entrance contains the two bedrooms of the couple’s children, affirming the 
independence so desired by the adolescents and, in this house, enjoying the blessing of their parents.

Built on terrain where granite is king, the house rises in the simplicity and purity of concrete, coexisting respectfully with the 
surrounding architectural tradition – not questioning it, but choosing to be different. The site speaks freely, the house observes it 
and, in its clarity of stone, knows that that it is different, but does not impose any abrupt breaks from 
the pre-existing components. The Casa Ricardo Pais is different – and the architecture allows use to 
make of it a metaphor of existence, with the faces and stories of those acting in it transforming its look 
and narrative.

Construída em território onde o granito impera, a moradia ergue-se 
na simplicidade e pureza do betão, convivendo com a tradição arquitectural envolvente 
de forma cordial – não a questionando, mas escolhendo ser diferente. O Sítio fala livremente, a 
Casa observa-o e, na sua nitidez de pedra, sabe que é distinta, mas não impõe rupturas abruptas 
com a envolvência. A Casa Ricardo Pais é Outra – e a arquitectura deixa que o uso faça dela 
uma metáfora da existência, com os rostos e as histórias dos que nela actuam a transformar-lhe 
o semblante e a narrativa.

Texto de Text by Paula Monteiro | Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by 
Atelier 15 e FG + SG – Fotografia de Arquitectura
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Edifício Vodafone
Arquitectura em Movimento
The Vodafone Building 
Architecture in Movement

No cruzamento Avenida da Boavista 
com a Rua Correia de Sá, num cenário em que 
o passado e o futuro se cruzam em cada artéria, em que o 
tempo vive num alvoroço e em que se misturam pessoas 
de todos os pontos de uma cidade que nasceu das águas 
do rio Douro, ergue-se a nova sede da Vodafone. Produto 
de um conceito de arquitectura robusto, mais do que um 
espaço de escritórios, é um edifício de inúmeros semblan-
tes em movimento.

Da autoria dos arquitectos portuenses José António 
Barbosa e Pedro Guimarães (atelier Barbosa & Guimarães), 
o Edifício Vodafone é um volume irregular de betão  
armado branco, pontuado por linhas geométricas que dão 

Where the quiet Rua Correia de Sá crosses 
the busy Avenida da Boavista, in a setting in 
which the past and the future collide at every moment, in 
which time is lived in a turmoil and in which people meet from 
every part of a city born from the waters of the River Douro, 
stands the new Vodafone headquarters. The product of a ro-
bust architectural concept, more than just an office space, this 
is a building of countless countenances in movement.

With design care of Oporto architects José António Barbosa 
and Pedro Guimarães (Barbosa & Guimarães practice), the 
Vodafone Building is an irregular white, reinforced concrete 
volume, punctuated with geometric lines that give way to jux-
taposed rhombi, some of which are transformed into glazed 
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No interior convivem escritórios em «open-space», um refeitório, um auditório e uma 
loja com vista para a Avenida da Boavista. No exterior, na esfera de articulação entre os dois arruamentos, 
existe uma grande superfície de acesso à zona de compras que, em uníssono com o «recuo da caixilharia», origina um 
delicado alargamento que potencia a cordial convivência entre os transeuntes.

Projectado entre construções clássicas, agora consideradas «vulgares», o Edifício Vodafone é um marco arquitectónico 
que foi absorver inspiração a artes tão sinceras e marcantes como a escultura, a pintura e a fotografia. 

way to juxtaposed rhombi, some of which are transformed into glazed surfaces, and embellish the façade with a 
futurist charm, thus breaking with the pre-existing building style in the area. With the freedom 
and malleability that reinforced concrete offers, a structural process was developed that makes the most of regular floors to support 
the compact paving of the development. «The horizontal swathes of the 
structural façades transmit vertical actions through reduced supports, 
enabling the creation of large horizontal openings that illuminate the 
interior space», explains José António Barbosa.

Built to reproduce the innovative and functional image of the brand, 
and to respond to the needs of employees and business practice, the build-
ing is organised into eight floors (three under the ground) 
and presents a new structural solution that shortens 
the internal supports to the minimum – two stair 
wells and three central pillars –, enabling a huge variability 
in the organisation of the space. Inside open plan offices are joined by a 
refectory, an auditorium, and a shop with views over the Avenida da 
Boavista. Outside, in the area between the two roads, there is a large 
access area to the shopping district, which, in unison with the «recessed 

origem a losangos justapostos, alguns dos quais transformados em superfícies envi-
draçadas, e maquilham a fachada com um charme futurista, rompendo assim com a construção 
pré-existente no local. Com a liberdade e maleabilidade que o betão armado possibilita, foi desenvolvido um processo 
estrutural que aproveita os planos regulares para suportar as lajes compactas do empreendimento. «As fachadas estruturais 
rasgadas horizontalmente transmitem as acções verticais através de reduzidos apoios permitindo conceber os grandes vãos 
horizontais que iluminam o espaço interior», com explica José António Barbosa. 

Construído para reproduzir a imagem inovadora e funcional da marca e para dar resposta às necessidades dos colabo-
radores e do negócio, o prédio organiza-se em oito pisos (três dos quais no subsolo) e apresenta uma nova solução estru-
tural que abrevia os apoios internos ao mínimo – duas caixas de escadas e três pilares centrais –, permitindo uma enorme 
mutabilidade na organização do espaço. 

Where the quiet Rua Correia de Sá crosses the busy 
Avenida da Boavista, in a setting in which the past and the future 
collide at every moment, in which time is lived in a turmoil and in which people 
meet from every part of a city born from the waters of the River Douro, stands 
the new Vodafone headquarters. The product of a robust architectural concept, 
more than just an office space, this is a building of countless countenances in 
movement.

With design care of Oporto architects José António Barbosa and Pedro Gui-
marães (Barbosa & Guimarães practice), the Vodafone Building is an irregu-
lar white, reinforced concrete volume, punctuated with geometric lines that give 
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O Desemprego – O Problema Fundamental
A opinião pública, em geral, e os economistas, em particular, já reparam no retorno às ideias e às medidas 

de política de índole Keynesiana, durante tanto tempo postergadas em nome de um liberalismo ascendente e  
inquestionável. Tal facto não se deve a uma alteração não esperada das atitudes, mas a razões profundas, facilmente 
compreendidas e até esperadas.

A evolução num curso espaço de tempo – menos de um ano – da generalidade das economias de mercado 
desenvolvidas para taxas de desemprego superior a dois dígitos e a queda do mito irlandês e da riqueza islandesa, 
entre outros factos «extraordinários», recolocou os países e governos, que entretanto se foram tornando Estados 
Providência, perante o magno desafio de continuar a consagrar direitos sociais sem a prosperidade de outrora.

As actuais políticas sociais construídas sobre elevados níveis de emprego são agora sujeitas a maiores despesas, 
menores receitas e condicionadas pelos défices orçamentais que espartilham, em simultâneo, os aumentos das 
despesas, mas também o dos impostos por motivações de ordem política e conjuntural.

Apesar de tudo, as medidas voltadas para a atenuação das consequências do desemprego têm merecido 
uma preferência acentuada no processo da escolha pública com ênfase para as políticas passivas ou se subs-
tituição do rendimento.

As medidas activas (e selectivas), residuais em termos quantitativos, representam o princípio voluntarista da 
acção – perante um problema tão grave é preciso fazer alguma coisa, tanto mais que os quadros teóricos globais 
apenas permitiram o retorno às receitas habituais, embora bem-vindas.

O desemprego não é apenas um problema político. É sobretudo individual e familiar e representa o elo mais 
poderoso de inserção social ou de relação do homem com a sociedade. As suas mutações ainda não lhe retiraram 
esse estatuto. A sua ausência continua a estar na raiz das inquietações de todos e dos caminhos para a pobreza e 
para a exclusão. 

Unemployment – The Fundamental Problem
Public opinion, on the whole, and economists in particular, have already noticed the return to Keynesian style ideas and 

political measures, so long abandoned in the name of a growing and indisputable liberalism. This is not due to unexpected 
change in attitude, rather to far-reaching reasons that are easily understood and even expected.

The evolution in a short space of time – less than a year – of the majority of developed market economies to two-digit 
unemployment rates and the fall of the Irish myth and of Icelandic wealth, amongst other «extraordinary» facts, has repo-
sitioned countries and governments, which in the meantime had become Welfare States, faced with the colossal challenge of 
continuing to establish social rights without the prosperity of former times.

Current social policies built on high employment levels are now subject to greater spending, lower revenues and con-
ditioned by budgetary deficits that limit, at the same time, growth in spending and also that of taxes, because of political 
reasons and those brought about by the situation.

In spite of everything, measures aimed at reducing the consequences of unemployment have merited increased preference 
in the process of public choice, with the emphasis on passive policies or substitution of revenue. 

Active (and selective) measures, residual in quantitive terms, represent the voluntaristic principle of action – faced with 
such a serious problem something needs to be done, as the theoretical global situation has only allowed the return to usual 
revenues, although welcome. 

Unemployment is not just a political problem. Above all employment is felt by the individual and families, and repre-
sents the most powerful link in social involvement or in man’s relationship with society. Changes in society are yet to take 
this status from it. The absence of employment is still at the root of everyone’s concerns and of paths to poverty and exclusion. 

A Opinião de Mário Caldeira Dias Opinion
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Flamingo Foz

LUGAR DE 
FASCÍNIO

Inspirado na ave que lhe deu nome, o esbelto e esguio edifício 
Flamingo Foz ergue a sua estética inconfundível na mais nobre zona 

do Porto, a Foz do Douro. Abeirado do Atlântico, o Empreendimento 
parece reflectir-se na vastidão das águas do oceano, com as suas vistas 
expandindo-se até à linha do horizonte e com a luminosidade marinha 

a enlaçar todas as habitações que o compõem.
  

Inspired by the bird to which it owes its name, the slender form of the 
Flamingo Foz building rises, boasting unmistakable looks, in Oporto’s 

most prestigious district – Foz do Douro. Watched over by the Atlantic, 
the development appears reflected in the vastness of the ocean’s water, its 

views stretching all the way to the line of the horizon, and the coastal light 
embracing the properties it contains.

Place of Fascination

PU
B
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With design, construction and sales care of EuroEm-
preendimentos, Flamingo Foz stuns from the outset with the lightness 
and purity of its façade – the white marble lavishly cladding it extends 
across the building’s entire structure. Large windows open the architectural 
body to the outside world, transforming the 15 properties, in four-bedroom 
and five-bedroom duplex configurations, into spaces inhabited by comfort 
and well being.

Designed to remain ever ageless, the three apartments per floor, enjoying 
generous areas of between 240 and 500 square metres, present a harmonious 
blend of design, architecture and materials, selected with the greatest of care to 
ensure that every detail expresses a sense of elegance and sophistication. 

Com projecto, construção e comercialização da EuroEmpreendimentos, 
o Flamingo Foz impressiona de imediato pela claridade e pureza da sua fachada – o mármo-
re branco que requintadamente a reveste prolonga-se por toda a estrutura do edifício. Amplas janelas 
abrem o corpo arquitectónico para o exterior, tornando as 15 casas de tipologias T4 e T5 duplex em 
espaços onde moram o conforto e o bem-estar.

Pensados para se manterem sempre actuais, os três apartamentos por piso, de generosas áreas entre 
os 240 e os 500 m2, apresentam uma harmoniosa aliança entre design, arquitectura e materiais, selec-
cionados com máxima ponderação para que todos os detalhes exponham elegância e sofisticação. Este 
condomínio de luxo evidencia-se pelo vasto e plural conjunto de pormenores que o constituem, numa 
revelação de apuro e bom gosto.

This luxury condominium stands out for the vast and varied array of details it comprises, in 
a display of refinement and good taste.

In every property, designed to produce a veritable work of art, the best building materials are revealed, joined by the height in 
specialist knowhow in their perfect application.

The kitchens fitted with Gaggenau appliances present unique solutions, to meet the day-to-day needs of their users. In the 
bathrooms the walls lined with Estremoz extra marble; the washbasins sculpted from a single stone of the same material; the shower 
bases, hewn from single blocks of marble; the Fantini Plano wall mounted taps and the Jacuzzi spa bathtubs, define unique spaces, 
inhabited by comfort, by freshness and by unrivalled aesthetics, paralleled only by the landscape outside.
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Flamingo Foz | Mobile: +351 964 010 226 | www.flamingo-foz.com | ee.geral@sapo.pt 

Em todas as habitações, concebidas para configurarem uma genuína obra artística, 
desvendam-se os melhores materiais de construção e um superior know-how, especializado 
para a sua perfeita aplicação. 

As cozinhas equipadas com electrodomésticos Gaggenau apresentam soluções únicas que vão ao encontro das necessi-
dades do dia-a-dia dos seus utilizadores. Nas casas de banho, as paredes revestidas a pedra mármore de Estremoz extra; os 
lavatórios, esculpidos numa pedra única do mesmo material; as bases de chuveiros, escavadas em blocos únicos de mármo-
re; as torneiras de parede Fantini Plano e as banheiras de hidromassagem Jacuzzi definem espaços únicos, habitados pela 
comodidade, pela frescura e por uma inegável estética, que tem paralelo na paisagem exterior.

Tendo sido concluído em 2009, o Flamingo Foz está actualmente em fase final de comercialização. Com 80% dos 
seus apartamentos já vendidos, o Empreendimento ainda envia uma convocação para a apreciação e para a fruição de uma 
estrutura e de um programa de arquitectura únicos, onde habitam a qualidade e a excelência das soluções, que fazem deste 
edifício um lugar de fascínio e de contornos incomparáveis na cidade.

Completed in 2009, Flamingo Foz is currently in its final sales phase. With 
80% of its apartments now sold, the development still sends out an invitation to appreciate and 
enjoy a unique structure and architectural design, home to quality and excellence in its solutions, making of 
this building a place of fascination and contours unlike anything else in the city.
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A Taminvest – Engenharia e Construção tem como marca identitária 
um longo percurso no sector da construção civil, sendo distinguida pela qualidade, 
competência e rigor na realização de diversos investimentos imobiliários, mas também na construção 
de edifícios e na execução das mais diversas obras de infra-estruturas.

No entanto, o nome Taminvest – Engenharia e Construção ultrapassa o grupo a que pertence, a 
Taminvest SGPS, S.A., sedeada em Amarante, e que desenvolve um trabalho diferenciado, tanto em 
território nacional, como a nível internacional. O carácter único da empresa de engenharia e constru-
ção define-se pelo cumprimento criterioso dos contratos e dos prazos de entrega, justificado com um 

Taminvest – Engenharia e Construção has enjoyed a long and fruitful career 
in the civil construction sector, earning a reputation for quality, competence and precision in the 
realisation of various real estate investments, and also for the construction of buildings and the execution of the 
most varied of infrastructural projects.

The name Taminvest – Engenharia e Construção has gone beyond the group to which it belongs, Taminvest SGPS, S.A., 
based in Amarante, working to a distinctive quality both in Portugal and abroad. The unique character of the engineering and  
construction company is defined by the careful fulfilment of contracts and delivery deadlines, backed by an extremely professional 
and dedicated technical team, using the best material, equipment and service suppliers and providers.

TAMINVEST engenharia e construção

Carácter de Sucesso
Successful by Nature
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The success and value of Taminvest – Engenharia e Construção have gained further in verve 
since 2007 since which time the company has focused on a new area of business covering service provision for clients outside the 
Taminvest group. The success displayed in the various renovation works, such as Glicínias Shopping, in Aveiro, and the Península 
Boutique Center in Oporto, as well as in the construction of new spaces in shopping centres, such as Cinemas Vivacine, in Guarda 
and in Maia, and Lusomundo, in Tavira, sets Taminvest – Engenharia e Construção apart, providing it with the skills it needs to 
respond efficiently to any project within the civil construction sector.

quadro técnico extremamente profissional e empenhado que faz uso dos melhores forne-
cedores de materiais, equipamentos e serviços.

O sucesso e valor da Taminvest – Engenharia e Construção também saíram reforçados depois de, em 2007, a empresa 
ter apostado numa nova área de negócio que englobava a prestação de serviços para clientes exteriores ao grupo Taminvest. 
O êxito patenteado nos vários trabalhos de remodelação, como o Glicínias Shopping, em Aveiro, e o Península Boutique 
Center, no Porto, e na construção de novos espaços em centros comerciais, como os Cinemas Vivacine, na Guarda e na 
Maia, e Lusomundo, em Tavira, diferencia e habilita a Taminvest – Engenharia e Construção de confiança para responder 
eficazmente a qualquer projecto no sector da construção civil.

Taminvest – Engenharia e Construção, S.A.
Urb. do Outeiro – Ed. Miratâmega – Loja 2 | 4600 – 114 Amarante 
Tel. 255 410 380 – Fax 255 410 389 
www.taminvest.com | taminvest@taminvest.com

M
e A

lle
gr

o

V
ir

gi
n 

A
ct

iv
e, 

Po
rt

o P
la

za

G
lic

ín
ia

s S
ho

pp
in

g



Villas&GolfePortugal | 62 Villas&GolfePoggenpohl| 63

Poggenpohl
A mais Luxuosa Cozinha Alemã no 
Maior Empreendimento de Angola 
Germany’s Leading Luxury Kitchen in the Largest Development in Angola

PU
B

Ocupando um espaço de 345.000 m2 e com um custo de construção de 470 milhões 
de dólares, o «Comandante Gika» é o maior empreendimento de Angola.

O Complexo é composto pelo novíssimo Luanda Shopping Center de 145.000 m2, um centro empresarial e de negócios 
composto por duas torres com 21 pisos cada, um VIP Casino e Spa hotel com 300 quartos, 70 suítes e Centro de Con-
gressos para 1.600 pessoas e, ainda, duas torres residenciais de grande luxo com 135 apartamentos e penthouses.   

Reconhecida como a mais luxuosa cozinha alemã, a recentemente eleita marca do século «Poggenpohl» foi a escolha 
natural para equipar as cozinhas do empreendimento.

O «Comandante Gika» estará terminado até ao final do corrente ano de 2010. 

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

Occupying an area of 345,000 square metres and with construction cost of 
some 470 million dollars, the «Comandante Gika» is Angola’s largest development.

The complex features the brand new Luanda Shopping Center (145,000 m²), a business centre comprising 
two 21-storey towers, a VIP Casino and Spa Hotel with 300 rooms, 70 suites and a Convention Centre for 
1600 people and, also, two luxury residential towers, with 135 apartments and penthouses.

Recognised as Germany’s leading luxury kitchen, Poggenpohl, recently voted «brand of the century», was 
the natural choice to fit the development’s kitchens.

The «Commandante Gika» will be completed by the end of current year (2010).

Fotografias gentilmente cedidas por  Photographs kindly given by Atelier Óscar Santos
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Chamartín Imobiliária
O Melhor de Lisboa
Lisbon’s Finest 

O Edifício do Campo Pequeno e o Conven-
to dos Inglesinhos têm em comum o diálogo perfei-
to entre a história e a modernidade dos nossos dias. Com 
a assinatura da Chamartín Imobiliária, os dois complexos 
habitacionais são sinónimos de uma vida exclusiva no me-
lhor da capital portuguesa.

Ao estar situado na Praça do Campo Pequeno, no coração 
de Lisboa, o Edifício do Campo Pequeno distingue-se pelo 
desenho de habitações de luxo e real conforto em pleno 
centro da cidade, sob o lema «Para quem ama Lisboa». O 
projecto apresenta um único apartamento, de design con-
temporâneo e de tipologias T5 e T6, com áreas entre os 
385 e os 460 m2, por cada um dos 15 pisos do edifício. 

The Edifício do Campo Pequeno and the 
Convento dos Inglesinhos are similar in that they 
both enjoy the perfect dialogue between history and today’s 
modernity. Developed by Chamartín Imobiliária, the two 
residential complexes reflect exclusive living in the very best of 
the Portuguese capital.

With its location on the Praça do Campo Pequeno, in the 
heart of Lisbon, the Edifício do Campo Pequeno stands out for 
its luxury residential design and genuine comfort right in the 
heart of the city, under the motto «For those who love Lisbon». The 
project presents a unique apartment, of contemporary design, in 
five and six-bedroom configurations and areas between 385 and 
460 square metres, on each of the buildings 15 floors. 

PU
B
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Private access for the owner and guests, via lifts for their exclusive use, provides a modern, 
unique and unusual functionality that sets these properties apart, while security is guaranteed by a 24-hour reception system. 
The sophistication of solid «sucupira» wood flooring takes over the vast interiors of the apartment, where the comfort of social areas is 
ensured by air conditioning in every room, by radiators integrated into the walls and by the Varia double fronted fireplace. Rimadesio 
innovatively lined each of the interior doors in glass and aluminium. In the bedrooms, the modular interior wardrobes, also with 
glass and aluminium doors, allow for practical and efficient storage. The kitchen is fitted with the prestigious PlusModo range, by 
Poggenpohl, and with the «Future» modular appliance system from AEG, winner of the Reddot Design Award. 

O acesso individualizado do proprietário e convidados, através de elevadores de utilização 
exclusiva, configura uma moderna, única e particular funcionalidade que singulariza as habitações, além disso, a segurança 
é confirmada com um sistema de portaria de 24 horas. O requinte de pavimentos em madeira maciça de sucupira invade os 
extensos interiores do apartamento, onde a comodidade das zonas sociais é assegurada pelo ar condicionado em todas as divi-
sões, pelos radiadores integrados nas paredes e pelo recuperador de calor Varia de face dupla. A Rimadesio instalou inovado-
ramente todas as portas interiores em vidro e alumínio. Nos quartos, os roupeiros interiores modulares, com portas também 
em alumínio e vidro, permitem uma arrumação prática e eficaz. A cozinha está equipada com a prestigiada gama PlusModo, 
da Poggenpohl, e com o sistema de electrodomésticos modular Future, da AEG, premiado com o Reddot Design Award.  

Na suíte principal, para além dos closets privativos, o sistema de chuveiro 
Fantini Aquatonica e a banheira de hidromassagem Starck permitem um banho reparador. Já 
as torneiras dos lavatórios, assentes numa bancada Burg, com tampo em Montelli, têm misturadoras de 
cascata Ritmonio Water Blade. No topo do edifício, a piscina, o jacuzzi, o solário, o ginásio e um bar 
convidam ao relaxamento e serenidade.

A Chamartín Imobiliária também reavivou as memórias de Lisboa ao reabilitar o Convento dos  
Inglesinhos, situado no histórico e carismático Bairro Alto. Desde o início da construção do convento, 
no século XVII, foram realizadas várias obras de recuperação, mas é em 2005 que a Chamartín investe 

In the master suite, besides the private closets, the Fantini Aquatonica shower 
system and the Philippe Starck spa bath make way for relaxing and cleansing moments. The taps 
of the basins, fixed to a Burg bench, with Montelli countertop, are Ritmonio Water Blade waterfall mixers. On 
the roof of the building, the swimming pool, Jacuzzi, solarium, gym and a bar, tempt you with moments of relaxation and serenity.

Chamartín Imobiliária has also revived Lisbon’s memories by renovating the Convento dos Inglesinhos, located in the historic 
and charismatic Bairro Alto district. Since construction on the convent began in the 17th century, much renovation work has been 
carried out, but it was in 2005 that Chamartín first invested in renovating the site, reconciling the maintenance of the built 
structure, with its aged design of the past, with the contemporariness of the present. The new Convento dos Inglesinhos combines the 
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na reabilitação do local, reconciliando a manutenção da estrutura edificada, 
de traça mais envelhecida, do passado, com a contemporaneidade do presente. O novo Convento 
dos Inglesinhos reúne a restauração das estruturas preexistentes com a construção de um edifício moder-
no, de três pisos, onde se localizam apartamentos com acabamentos concordantes com os do Convento 
e dotados de caves de estacionamento. O plano engloba ainda uma casa do século XVII, restaurada e 
convertida numa habitação de dois pisos, quatro assoalhadas e pátio interior privativo.

As exigências actuais que o condomínio de luxo privado de habitações T0 a T6 demandam foram 
reinterpretadas com uma decoração que alia igualmente o moderno com peças decorativas que remetem 
ao passado. As áreas desafogadas, de tons neutros, permitem um esplendoroso encantamento pela 
paisagem particular de Lisboa.

Chamartín Imobiliária
www.chamartinimobiliaria.com | www.conventodosinglesinhos.pt

restoration of pre-existing structures with the construction of a modern three-storey building, 
featuring apartments finished to fit in with the Convent and endowed with underground parking. The plan also in-
cludes a 17th-century house, restored and converted into a two-storey property, with four bedrooms and a private inner courtyard.

The modern day demands put up by private luxury condominium, with apartments in configurations ranging between studio 
to six-bedroom, have been reinterpreted with a décor that equally combines the modern with decorative pieces that hark back to the 
past. The spacious, neutral-coloured areas, allow for the splendorous enchantment of Lisbon’s unique scenery.  
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Viúva Lamego

Alma 
Pintada  
à Mão 

  

Hand Painted Soul
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Um edifício de linhas simples, romântico, ergue-se no Largo do Intendente, em 
Lisboa, revestido por ricos azulejos pintados à mão, da autoria de Luís Ferreira, o «Ferreira 
das Tabuletas». Nele foi instalada a Fábrica de Cerâmica António Costa Lamego, corria o ano de 1849.

Hoje em dia está classificado como imóvel de interesse público e nele já não habita aquela indústria cerâmi-
ca, mas sim a principal loja da fábrica cujo nome foi alterado 50 anos após a sua fundação, passando a denomi-
nar-se Fábrica Viúva Lamego, um nome que se tornou um marco na história da azulejaria portuguesa e que 
continua hoje vivo e palpitante. A fábrica propriamente dita foi transferida para Palma de Baixo, desde 1922 
até 1989, altura em que começou a laborar naquela que ainda é a sua localização actual – Abrunheira, Sintra.

A bela fachada da loja em azulejo pressagia a riqueza do seu interior, o talento e o génio dos que ao longo 
de séculos, bafejados por uma generosa inspiração, dotados de muita técnica, criaram uma arte conhecida e 
reconhecida aquém e além fronteiras.

A building of simple, romantic lines, stands in the Largo do Intendente, in Lisbon, clad in 
rich hand painted tiles, by Luís Ferreira, known as «Ferreira das Tabuletas». Inside stands the António Costa Lamego 
ceramics factory. The year is 1849.

Today it is a listed building, of public interest, and it no longer houses the ceramics factory, rather the main shop for the factory, 
whose name was changed 50 years after its foundation – becoming the Fábrica Viúva Lamego, a name that has proved a land-
mark in the history of Portuguese tile making, alive and kicking to this day. The actual factory was transferred to Palma de Baixo,  
between 1922 and 1989, when it began to operate in its current location – Abrunheira, Sintra.

The beautiful tiled façade of the shop forewarns of the wealth of its interior, the talent and genius of those, who over the centuries, 
favoured with plenty of inspiration and endowed with great technique, have created an art known and recognised far and wide.

No início da sua actividade, a Fábrica Viúva Lamego tinha uma produção diversificada, 
quer em barro vermelho, de artigos utilitários, quer em barro branco, como faiança e 
azulejos. No entanto a produção de barro vermelho foi cessando, dando lugar uma crescente importância do azulejo 
cuja produção foi largamente incrementada, iniciando-se a colaboração com conceituados artistas plásticos que fizeram 
do azulejo o material para expressar a sua arte. A inauguração do Metropolitano de Lisboa foi um facto decisivo para a 
criação de ateliers por parte da direcção da fábrica, decisão essa que foi preponderante para a renovação da azulejaria e 
cerâmica portuguesas. 

O cunho da Fábrica Viúva Lamego, marca actualmente integrada no grupo cerâmico Aleluia Cerâmicas, está espa-
lhado por todo país, mesmo que não o saibamos, ainda que percebamos a beleza dos seus motivos, do século XVI, XVII 
e XVIII, ou criados pelo génio inventivo de artistas plásticos… mas sempre pintados à mão. Hoje em dia, os azulejos 
Viúva Lamego revestem a quase totalidade das estações do Metropolitano e de Caminhos-de-ferro, assinados por notáveis 
artistas portugueses, como Vieira da Silva, Menez, Rogério Ribeiro, Júlio Pomar, Eduardo Nery, entre outros. Mas Jorge 
Barradas, Manuel Cargaleiro, Maria Keil, Querubim Lapa são alguns dos no-
mes que também desenvolveram a sua obra cerâmica nos ateliers Viúva Lamego.

When it first began operations the Viúva Lamego factory 
produced an assorted range – practical items in red clay and 
crockery and «azulejo» tiles in while clay. Red clay production was 
brought to an end however, making way to a growing importance of tiles, the production 
of which was greatly increased, leading the way to collaborations with renowned artists, 
who used tiles as a medium to express their art. The opening of the Lisbon metro system 
proved decisive in the creation of studios by the factory’s management, a decision that 
was important for the renovation of Portuguese tiling and ceramics.
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Pelo mundo, Paris, Cidade do México, Budapeste, Estocolmo, Sidney, Santiago do 
Chile, Brasília, entre muitas outras cidades, ostentam, vaidosas, em locais públicos, a arte azulejar 
Viúva Lamego. Mas também nas propriedades privadas, os azulejos, os painéis, as faixas contam histórias de outros 
tempos, ou do presente, através das cores e do traço preciso e perfeito de artistas que pintam, sobre a lisura da matéria, 
a alma de um país.

The hallmark of Fábrica Viúva Lamego, a brand now part of the Aleluia Cerâmicas ceramic 
group, can be seen all over the country, even though we may not know it, although we do understand the beauty of motifs, 
from the 16th, 17th and 18th century, or created by the inventive genius of artists... but always hand painted. Nowadays, Viúva Lamego 
tiles line almost every metro and railway station, with designs care of notable Portuguese artists such as Vieira da Silva, Menez, Rogério  
Ribeiro, Júlio Pomar, Eduardo Nery, and others. Jorge Barradas, Manuel  
Cargaleiro, Maria Keil and Querubim Lapa are other names to have developed 
their ceramic work in the Viúva Lamego studios. 

Around the world, Paris, Mexico City, Budapest, Stockholm, Sydney, Santiago 
de Chile, Brasilia, amongst many other cities, proudly boast in public spaces the 
tiled artwork of Viúva Lamego. But also in private properties, tiles, panels and 
bands tell stories of distant times, or of the present, through the colours and precise 
and perfect design of the artists that paint the soul of country on the smoothness of 
the material.  

Texto de Text by Maria Amélia Pires | Fotografias de Photographs by Miguel 
Costa  e gentilmente cedidas por and kindly given by Aleluia Cerâmicas
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A cidade alonga-se, serpenteante no seu 
casario entremeado de ruas, banhada de 
rio e mar. Ao longe, a Serra do Marão ondula, sinuosa, 
em parcelas de xisto e granito. Distantes, avistam-se os 
contornos opulentos e férteis de terras de Espanha. 

Localizado no 14.º andar do edifício da Cooperativa dos 
Pedreiros, o ponto mais alto do burgo do Porto, o Restaurante 
Portucale tem como cenário uma paisagem difusa, que 
se alarga na imensidão do horizonte. No seu interior, é o 
panorama gustativo que se amplia, as múltiplas sugestões 
gastronómicas e a ecléctica carta de vinhos a imporem-se pela 
riqueza e variedade dos sabores e dos aromas.

The city pans out, winding its way along 
in houses intertwined with streets, bathed by 
the river and sea. In the distance, the Serra do Marão 
mountains, sinuous parcels of schist and granite. And on the 
horizon, the opulent and fertile contours of Spanish soil. 

Located on the 14th floor of the Cooperativa dos Pedreiros 
building, the highest point in the city of Oporto, the Portucale 
Restaurant enjoys a vast backdrop in which the landscape 
melts into the distant horizon. Inside, the culinary panorama 
flows even further, with multiple gastronomic suggestions 
and the eclectic wine list revealing a wealth and variety of 
flavours and aromas.

Restaurante Portucale
Festim dos Sentidos
Feast for the Senses
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Em 40 anos de existência, o Restaurante Portucale tem sabido manter-se, desde os 
tempos em que Ernesto Azevedo era o seu consagrado Chef, como um lugar onde sabores e atmosfera 
se conjugam para a criação de um espaço mágico, habitado pelo prazer e pelo requinte. O ambiente distingue-se pela 
decoração ao estilo dos anos 60 do século passado, da autoria de Maria José Marques da Silva, ao qual as tapeçarias de 
Guilherme Camarinha adicionam um inconfundível e ornamental traço figurativo. Cenas de caça e de pesca acompanham 
os momentos dedicados à apreciação do cardápio proposto pelo Portucale, que tem nos filhos de Ernesto Azevedo os seus 
actuais proprietários.

Se as sugestões gastronómicas clássicas do restaurante ou típicas da culinária francesa 
e portuguesa, como o Bacalhau à Marinheiro, a Lagosta Thermidor ou os Papos de Anjo, continuam 
a atrair sucessivas gerações de comensais ao Restaurante, novas iguarias se lhes associam, numa criação contemporânea e 
apetitosa da autoria do Chef Manuel Sílvio Jorge. A textura subtil do Mil Folhas de Foie Gras com Trufas, a contemplação 
admirativa do Bife de Lombo de Boi Flamejado à Portucale ou a frescura dos Frutos Silvestres com Gelado de Lima 
excitam o paladar dos frequentadores do Restaurante Portucale, enquanto o olhar deambula pela cidade, que se estende, 
num festim visual, a seus pés.

If the classical gastronomic suggestions of the restaurant, or 
classics of French and Portuguese cuisine, such as Bacalhau à 
Marinheiro, Lobster Thermidor, or Papos de Anjo, continue to attract successive 
generations of diners to the restaurant, new delicacies join them, in an appetising con-
temporary creation provided by chef Manuel Sílvio Jorge. The subtle texture of the Mille 
Feuilles of Foie Gras with Truffles, the admirable virtue of the Portucale Flambé Ox 
Fillet, or the freshness of Fruits of the Forest with Lime Ice Cream, excite the palates of 
guests to the Portucale Restaurant, while the eye is drawn out to the cityscape, stretching 
out in a visual feast at their feet.  

Texto de Text by Paula Monteiro | Fotografias de Photographs by Orlando Fonseca

Now 40 years in existence, the Portucale Restaurant has managed, ever since the days in 
which Ernesto Azevedo was its renowned chef, to remain a place in which flavour and atmosphere combine to 
create a magical setting, inhabited by pleasure and sophistication. The ambience stands out for the 60s style décor, care of Maria 
José Marques da Silva, to which the Guilherme Camarinha tapestries add exceptional and ornamental figurative flair. Hunting 
and fishing scenes accompany moments dedicated to enjoying the menu proffered by Portucale, now in the hands of Ernesto 
Azevedo’s children.
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Adega Merus

O ESTILO EM 
ESTADO PURO

  

Merus Winery
Style at its Purest



Villas&GolfePortugal | 82 Villas&GolfeAdega Merus | 83

A Adega Merus foi beber inspiração ao latim para eleger um nome que traduzisse a 
pureza e a integridade do néctar que elabora. Situada em Napa Valley, na Califórnia, a Merus contribui para 
a indústria do vinho daquela região que representa 90% da produção da América. Foi aí, nessa paisagem que se anima 
através dos vinhedos a perder de vista, que a Merus planeou implementar uma adega que criasse uma experiência única 
de fruição dos produtos da marca. 

O projecto de interiores foi atribuído ao gabinete holandês UXUS Design que baseou todo o programa numa herança 
sofisticada em estreita harmonia com a superioridade contemporânea, a justaposição cultural e experiência individual ex-
clusiva. O estilo da Adega Merus reforça uma atmosfera estimulante ao utilizar objectos reais do universo vitícola, como 
os barris e as caixas de vinho, sublinhando o seu papel histórico e a alma do espaço.

A UXUS Design redefiniu na Adega Merus a interpretação do estilo ao unir, num só lugar, uma visão clássica e uma 
percepção contemporânea surpreendentes.

Merus Winery found inspiration in Latin, choosing a word that translates the purity and 
integrity of the wine it produces. Located in California’s Napa Valley, Merus adds its share to this famed wine 
region, which produces some 90% of America’s wines. It was here, in this landscape lit up by vineyards as far as the eye can see, 

that Merus planned to install a winery that would create a unique experience for enjoying 
the brand’s products. 

The interior design project was carried out by Dutch studio UXUS Design, which based 
the entire programme on a sophisticated legacy in close harmony with contemporary supe-
riority, cultural juxtaposition, and exclusive individual experience. The style of the Merus 
Winery strengthens a stimulating atmosphere in using real objects from the winemaking 
universe, such as a barrels and wine boxes, stressing its historical role and the soul the space.

In the Merus Winery UXUS Design has redefined the interpretation of style in combining 
in a single space an astounding classic vision and contemporary perception.  

Texto de Text by Cátia Fernandes | Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly 
given by UXUS DesignY
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Amanjiwo 

A Eterna Serenidade
Eternal Serenity

A primeira impressão chega pelo abraço do imenso 
verde da Planície Kedu, na região central da ilha de Java, 
na Indonésia. A serenidade do lugar invade-nos o corpo e a alma, não 
só pela presença da natureza, mas também pela imponência do maior templo  
budista do mundo – o Borobudur. Tudo parece ter sido construído para se 
alcançar um estado total de liberdade e relaxe, conseguindo uma sintonia  
perfeita entre um paraíso natural e uma autêntica montanha de peregrinação.
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The first impression is one of immense green, as you embraced by the Kedu Plain, in the 
central region of the island of Java in Indonesia. The serenity of the place permeates body and soul, not only through the 
presence of nature, but also through the grandeur of the world’s largest Buddhist shrine – Borobudur. Everything seems to have 
been built to reach a state of total freedom and relaxation, achieving a perfect balance between a natural paradise and a genuine 
mountain pilgrimage. 

Watching eagerly over this unique universe, the Amanjiwo resort also proves an important element in the configuration of the 
space. Opened in 1997, the complex found its inspiration in traditional culture, developing in a kind of amphitheatre setting, deco-
rated with the limestone of the Menoreh Hills, marked by thick vegetation, broken by Sumbing, Sundoro, Merbabu and Merapi 
– the four volcanoes embellishing the horizon –, and watched over by Borobudur, which is never out of sight. 

Testemunha atenta deste peculiar universo, 
o resort Amanjiwo revela-se também um elemento 
importante na configuração do espaço. Inaugurado em 
1997, o complexo teve como inspiração a cultura tradicio-
nal e desenvolve-se numa espécie de anfiteatro, decorado 
com a pedra calcária de Menoreh Hills, marcado pela inten-
sa vegetação, quebrada por Sumbing, Sundoro, Merbabu e 
Merapi – os quatro vulcões que enfeitam o horizonte –, e 
vigiado pelo Borobudur que nunca se perde de vista. Aliás, o 
Amanjiwo, que significa «alma tranquila», reflecte em gran-
de escala as influências do santuário budista e tudo o que 
ele traduz na sua concepção e arquitectura. Caracterizado 
por uma beleza física e espiritual extraordinária, o resort 
surge a partir de um monólito de pedra calcária circular. 
Na estrutura principal, onde os hóspedes são recebidos por 
meninas javanesas numa saudação tradicional entre sorrisos 
e chuvas de pétalas de rosas frescas, reside a recepção, o 
bar, o restaurante, delineado pelas colunas e elementos de-
corativos que se confundem com o cenário exuberante que 
o envolve, a biblioteca, a galeria de arte, uma boutique e 
uma das piscinas, desenhada num estilo românico. À volta, 
estendem-se as 36 suítes de que o Amanjiwo dispõe, ceden-
do um conjunto de serviços a favor de uma hospitalidade 
despretensiosa mas sofisticada e onde a intimidade é rainha.
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No complexo turístico, os visitantes podem também encontrar um centro de ténis, 
composto por dois campos, que se desdobram para as colinas conseguindo uma cumplicidade única com a região. E para 
o sossego total da mente, o Amanjiwo disponibiliza ainda uma oferta vasta de tratamentos de massagens e beleza, alguns 
dos quais usando o método antigo jamu, que podem ser desfrutado na intimidade das suítes ou na suíte spa, especialmente 
concebida para a busca do equilíbrio e da calma. Destino de experiências ímpares, partilhas e meditações, o Amanjiwo é 
sinónimo de expansão espiritual, do sagrado e do puro, num diálogo exemplar entre Homem e natureza.

Indeed, Amanjiwo, which means «tranquil soul», reflects on a grand scale the influences of 
the Buddhist sanctuary and everything revealed in its design and architecture. Characterised by an extraordinary physi-
cal and spiritual beauty, the resort appears out of a circular limestone monolith. In the main structure, where guests are received by 
Javanese girls in a traditional welcome of smiles and showers of freshly picked rose petals, we find the reception, the bar, the restau-
rant, delineated by columns and decorative elements that melt into the lush surroundings, the library, the art gallery, a boutique 
and one of the Romanesque design swimming pools. The Amanjiwo’s 36 suites fan out around the main building, with a range of 
services yielded in favour of unpretentious yet sophisticated hospitality and where cosiness is king. 
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A 40 quilómetros da cidade de Jogyacarta, o resort oferece ainda possibilidade de 
conhecer uma história tão fascinante quanto incerta. O Borobudur, Património Mundial da Humanidade, 
conserva uma filosofia que atravessa toda a região, sendo, hoje, a atracção turística mais popular da Indonésia. De andong, 
um coche tradicional utilizado diariamente pelos moradores da região, de elefante ou a pé, a zona do Borobudur é genui-
namente um dos lugares mais apetecíveis do planeta.

Guests to the tourist complex can also find a tennis centre, comprising two courts that unfold 
into the hills, achieving a unique complicity with the region. And to put the mind at complete peace, the Amanjiwo also offers a 

vast range of massage and beauty treatments, some of which use the ancient method 
of jamu, which can be enjoyed in the privacy of the suites or in the spa suite, especially 
designed for the quest for inner balance and calm. A destination of unique experiences, 
sharing and meditation, the Amanjiwo is synonymous with spiritual growth, with 
the holy and pure, in an exceptional dialogue between man and nature.

40 kilometres from the city of Jogyacarta, the resort also offers the chance to 
come into contact with a history as fascinating as it is uncertain. Borobudur, a 
UNESCO World Heritage Site, preserves a philosophy that cuts through the en-
tire region, and is now Indonesia’s most popular tourist attraction. By andong, a 
traditional coach used daily by locals, by elephant or on foot, the Borobudur area is 
genuinely one of the planet’s most appealing places.

Texto de Text by Ângela Rodrigues | Fotografias gentilmente cedidas por 
Photographs kindly given by Aman Resorts
www.amanresorts.com
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República da Indonésia 

O Sonho 
Humano  
do Paraíso

  

Republic of Indonesia 
The Human Dream of Paradise
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Welcome to a place where the word «beauty» doesn’t seem sufficient to express everything the 
senses experience. Disembark to the sound of exotic rhythms, intoned by every race. The beliefs are as many as the smiles wel-
coming every visitor plentiful. Hospitality is one of raison d’êtres of Indonesia, the planet’s longest archipelago, stretching from the 
Indian Ocean to the Pacific and including more than 17,000 islands.

This is the fourth most populous country in the world, with over 500 languages and dialects. Despite being the largest Islamic 
nation in the world, Hinduism is practiced in one of its greatest attractions, the Island of Bali. The island welcomes you discover its 
20,000 Hindu temples; attracts golfers from around the globe; and seduces nature lovers.

Seja bem-vindo a um lugar onde a palavra «beleza» parece insuficiente para exprimir o 
que todos os sentidos podem deter. Desembarque ao som de ritmos exóticos, entoados por todas raças. São 
tantas as crenças como copiosos são os sorrisos que recebem cada visitante. É que a hospitalidade é um dos bilhetes-postais 
da Indonésia, o mais extenso arquipélago do planeta, estendendo-se desde o Oceano Índico ao Pacífico e compreendendo 
mais de 17 mil ilhas. 

É o quarto país mais populoso do mundo, com mais de 500 Línguas e Dialectos. Apesar de ser a maior nação islâmica 
do mundo, numa das suas maiores atracções, a Ilha de Bali, professa-se o hinduísmo. A ilha convida à descoberta dos cerca 
de 20 mil templos hindus, atrai golfistas de todo o mundo e seduz os amantes da natureza. 

Grand Canyon, Paqngandaran

Gunung Sinabung Pura Ulundanu – Bali Fotografia de Photograph by Kiat Ambon, Fotografia de Photograph by Michael Sjukrie Fotografia de Photograph by Michael Sjukrie

Cipularang – Biru



Villas&GolfePortugal | 96 Villas&GolfeRepública da Indonésia | 97

Sumatra tem-se tornado um destino cada vez mais visitado, pela inesperada riqueza 
cultural, pela arquitectura, artes e pelos seus festivais. No extremo sul da Ilha, situa-se Lampung, em 1883 coberta 
de cinzas devido à erupção do vulcão Krakatoa. 

A Ilha de Java é também um destino muito procurado. As suas principais cidades, como a capital, Jakarta, têm exibições 
regulares de artes tradicionais. Animais selvagens raros, templos, como Borobudur, o maior monumento indonésio e  
Património da Humanidade, palácios e beleza natural são algumas das grandes atracções da ilha.

Para os mais aventureiros, Kalimantan, uma das províncias da Ilha de Bornéu e o centro do comércio de pedras preciosas, 
é uma opção acertada: uma viagem de barco pelos rios da selva para visitar os povos Dayak ou um passeio de canoa pelo 
lago Jempang escoltado por golfinhos tornam-se experiências inesquecíveis. 

Sumatra has become an increasingly popular destination, given its unexpected cultural 
wealth, its architecture, arts and its festivals. In the extreme south of the island, we find Lampung, covered in ash 
in 1883 following the eruption of Krakatoa. 

The Island of Java is also a very popular destination. Its main cities, such as the capital Jakarta, enjoy regular exhibitions of 
traditional arts. Rare wild animals, temples, such as Borobudur, World Heritage Site and Indonesia’s largest monument, palaces 
and natural beauty are some of the island’s major attractions.

For the more adventurous, Kalimantan, one of the provinces of the Island of Borneo, and the trading centre for precious stones, 
is the right choice: a boat trip along jungle rivers to visit the Dayak people, or a canoe trip on Lake Jempang, escorted by dolphins, 
make for unforgettable experiences.

Air Manitis Hulu-Kalteng, Fotografia de Photograph by Kiat

Samosir, Sumatra do NorteTana Toraja

Wayang Kulit Anak Dayak. Fotografia de Photograph by Bambang W,

Wamena, Fotografia de Photograph by Goenadi H
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A Ilha de Ambon foi o mais rico ponto comercial do mundo devido ao comércio de 
especiarias. O Cravo-da-Índia, a pimenta, a noz-moscada, etc. chamaram a atenção de portugueses e outros europeus, 
há muitos séculos atrás. 

Mas é impossível descrever o encantamento de 17 mil ilhas. São altas montanhas no interior que se vão desvanecendo 
até desmaiar no litoral resguardado por palmeiras; são densas f lorestas tropicais carregadas de mistério e exotismo; são 
rios, oceanos divinamente azuis, pintados de corais, debruados por areia branca; são cascatas, fauna e f lora exuberantes; 
é uma população receptiva e encantadora… é talvez o sonho humano do paraíso, que transcende a matéria e estimula  
o espírito.

The Island of Ambon was once the richest trade centre in the world thanks to the spice trade. 
Cloves, pepper, nutmeg, etc. grabbed the attention of the Portuguese and other Europeans many centuries ago.

But it is impossible to describe the enchantment of 17 thousand islands. They are high inland mountains, slowly tumbling down 
until they faint on the coast sheltered by palm trees; they are dense tropical forests thick with mystery and exoticism; they are divinely 
blue rivers and oceans, painted with corals, edged with white sand; they are waterfalls, exuberant flora and fauna; it is a welcoming 
and charming population... it is perhaps the human dream of paradise, transcending the material and stimulating the spirit. 

Texto de Text by Maria Amélia Pires

Situs LampungBorobudur, Fotografia de Photograph by Ebong
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Tequila Gran Patrón Burdeos
Criada a partir da planta mexicana «Weber Blue agave», a Tequila da marca The Patrón Spirits Company tem-se afirmado 
como uma bebida de sabor inesquecível graças a essa rica e doce matéria-prima e aos cuidadosos processos utilizados para 
a sua destilação. Da gama da marca com sede na americana Las Vegas destaca-se a Tequila Gran Patrón Burdeos, produção 
limitada realizada com as mais excepcionais plantas de agave, envelhecida durante 12 meses em barris de Bordéus e envolta 
em garrafas de cristal colocadas em caixas manufacturadas a partir de peças únicas de nogueira negra.

Created from the Mexican «Weber Blue Agave», the tequila from The Patrón Spirits Company has made its mark as a spirit of 
remarkable flavour thanks to this rich and sweet prime material and to the careful processes used in its distillation. The highlight 
of the range from the brand based in Las Vegas, USA, is the Tequila Gran Patrón Burdeos, with limited production from the most 
exceptional of agaves, aged for 12 months in Bordeaux barrels, and poured into crystal bottles, presented in velvet-lined boxes made 
from a single piece of black walnut. www.patronspirits.com 
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Le Petit Trianon pela Breguet
Famosa pela excelência e sofisticação dos seus relógios, a 
marca suíça Breguet tem encantado o mundo com as suas 
peças de estética inconfundível desde o século XVIII. Des-
de 1999 parte do Grupo Swatch, a Breguet continua a ser 
um símbolo de precisão e de qualidade sem par pela criação 
de instrumentos medidores do tempo dignos da nobreza e 
da realeza. É o caso do relógio da colecção Le Petit Trianon 
que, em ouro branco de 18 quilates e diamantes, envia cin-
tilações de mestria, luxo e elegância.

Famous for the excellence and sophistication of its watches, Swiss 
brand Breguet has charmed the world with its timepieces of  
unmistakable looks since the 18th century. Part of the Swatch 
Group since 1999, Breguet continues to be a symbol of preci-
sion and unrivalled quality in the creation of time measurement  
instruments worthy of nobility and royalty. Such is the case with 
the watch from the Le Petit Trianon collection, which, in 18 carat 
white gold and diamonds, sparkles with mastery, luxury and 
elegance. www.breguet.com

Colecção Tiara da Harco Loor Design
Constituída no início dos anos 80 do século passado pelo designer holandês Harco Loor, a Harco Loor Design transmite 
a paixão do seu fundador pela luz, cores, formas e funcionalidade impressas nos candeeiros por ele criados. Com a colecção 
Tiara, conjunto de luminárias de suspensão, de tecto e de solo com tubos moldáveis em aço inoxidável e pingentes de 
cristal transparente ou colorido, iluminado por lâmpadas G4 de halogéneo, de 2 V, o ambiente adquire uma agradável e 
feliz atmosfera.

Tiara Collection by Harco Loor Design
Founded in the early 1980s by Dutch designer Harco Loor, Harco Loor Design transmits the passion of its founder for the light, 
colour, form and functionality found in the lamps he creates. With the Tiara collection, a series of hanging, ceiling and floor lamps 
featuring stainless steel moulded tubing and transparent or coloured crystal pendants, lit by 2 V halogen G4 lights, the settings in 
which they are placed gain a pleasant and happy atmosphere. www.harcoloor.nl
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Opale por Sand & Birch
Desenvolvida para a empresa vinícola Ellemme Cantine, a 
Opale é a mais recente criação do célebre estúdio de design 
italiano Sand & Birch. Com dois metros e espaço para mais 
de 100 garrafas, a adega Opale, com assinatura de Andrea 
Fino e de Samanta Snidaro, é feita em metal e poliuretano 
rígido e apresenta formas inspiradas em pedras preciosas. 
A porta da Opale, cujo vidro escuro garante os diferentes 
níveis de isolamento térmico e de luz, tem abertura automá-
tica. Potentes LEDs iluminam o interior, onde brilham as 
garrafas de vinho e/ou de champanhe. 

Developed by wine company Ellemme Cantine, Opale is the latest 
creation from the famous Italian design studio Sand & Birch. At 
two metres high and with space for in excess of 100 bottles, the 
Opale refrigerated wine cellar, designed by Andrea Fino and 
Samanta Snidaro, is made of metal and rigid polyurethane and 
presents forms inspired by precious stones. The door of the Opale, 
the dark glass of which ensures different levels of thermal and 
light insulation, has an automatic opening system. Powerful 
LEDs light up the interior, where bottles of wine and/or cham-
pagne shine. www.sandbirch.com

O Lápis Perfeito da Graf von  
Faber-Castell
Desde 1761 que a Faber Castell se tem dedicado 
à produção de utensílios de escrita que atingem a 
sua superior excelência e luxo na colecção Graf von 
Faber-Castell [GvFC]. Com um design intemporal 
e moderna tecnologia, os produtos GvFC distin-
guem-se pela harmoniosa combinação de materiais 
seleccionados, estética e funcionalidade. O Lápis 
Perfeito surge de forma natural do know-how da 
GvFC – incorporando apontador e borracha, inte-
grados em suportes de ouro branco, o sofisticado 
instrumento possui uma coroa decorada com três 
diamantes, símbolo do terceiro milénio.

The Perfect Pencil from Graf von 
Faber-Castell
Dedicated to the production of writing instruments 
since 1761, Faber-Castell achieves the height of ex-
cellence and luxury in the Graf von Faber-Castell 
[GvFC] collection. With timeless design and modern 
technology, GvFC products stand out for the harmo-
nious combination of select materials, fine looks and 
functionality. The Perfect Pencil is the natural result 
of GvFC knowhow – incorporating a sharpener and 
an eraser, integrated into the white gold extender, the 
sophisticated instrument features a top decorated with 
three diamonds, symbol of the third millennium. 
www.graf-von-faber-castell.com
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Carlsson C25
Primeiro modelo produzido pela empresa alemã Carlsson (desde 1989 
especializada em personalizar e afinar automóveis Mercedes Benz) e 
aprovado pela autoridade federal de transportes da Alemanha, o C25 
tem como base a exclusividade. Super-desportivo e com performances 
surpreendentes, o veículo atinge 100km/h em apenas 3,7 segundos e 
tem como velocidade máxima 352km/h. Com produção limitada a  
25 unidades, o Carlsson C25 alia aos requisitos de prestação e conforto 
os mais rigorosos predicados de segurança e de estética.

The first model to be produced by German company Carlsson (specialised since 
1989 in personalising and refining Mercedes Benz cars) and approved by the 
federal transport authority of Germany, the C25 is designed to be exclusive. A 
super sports car, with astounding performance levels, the vehicle reaches 100 km/h 
in just 3.7 seconds and has a top speed of 352 km/h. With production limited to 
just 25 units, the Carlsson C25 combines the requirements of performance and 
comfort with the strictest qualities of safety and looks. www.carlsson.de
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Luís Onofre
Pensar e Criar com o Coração
Dizer o seu nome é suficiente para que os olhos das mulheres brilhem de cobiça, para que os pensamentos 
femininos revoluteiem em torno de um universo de requinte e de sofisticação, composto por mati-
zes, peles, texturas, lantejoulas, cristais, pedras nobres e outros materiais de semelhante exuberância. 
Desde criança, Luís Onofre conviveu com o mundo da criação de sapatos, arte onde se tem mostrado 
exímio e inventivo autor. Nos dez anos da marca sua homónima, Luís Onofre tem-se dedicado, numa 
evolução constante e num impressivo exercício de virtuosismo, à criação de colecções sempre memo-
ráveis, contribuindo para que Portugal seja reconhecido internacionalmente pela qualidade dos seus 
designers e suscitando, tanto em território nacional como além-fronteiras, emotivos elogios e suspiros 
de admiração.

Thinking and Creating from 
the Heart
Just the mention of his name is enough to have women’s eyes shine with greed, for female thoughts to flutter 
around a universe of refinement and sophistication, made of colours, leathers, sequins, crystals, precious stones 
and other materials of similar exuberance. Ever since a child, Luís Onofre has lived alongside the world of shoe 
creation, an art in which he has proved an exceptional and inventive author. In the ten years of the brand 
bearing his name, Luís Onofre has dedicated himself, in a constant evolution and in an impressive exercise of 
virtuosity, to the creation of ever memorable collections, helping to bring Portugal international recognition for 
the quality of it designers and arousing, as much in Portugal as abroad, excited praise and sighs of admiration.

Desde muito cedo teve uma forte relação com o 
universo da pele e do calçado, graças à empresa fundada 
pela S/ avó paterna. Qual a importância que teve esta 
tradição familiar para a S/ entrega posterior ao mundo 
da moda e do calçado?

Teve uma influência, quanto mais não seja, genética. 
Tive, de facto, muito cedo um contacto com os sapatos, 
com as peles, com esta panóplia enorme de materiais. Um 
contacto tanto a nível visual, como olfactivo, como de tacto. 
Tudo entra na nossa mente quando somos crianças. Che-
guei a um ponto, na minha juventude, em que não estava 
muito virado para os sapatos. E, por fim, por vários factores 
da vida, acabei por tomar um rumo e decidir que ia tentar 
pelo menos ver se gostava deste mundo. 

O S/ percurso passou pelo Curso de Estilismo de 
Calçado no Centro de Formação Profissional. Que en-
sinamentos colheu desta experiência académica?

From an early age you have enjoyed a close rela-
tionship with the universe of leather and footwear, 
thanks to the company founded by your paternal 
grandfather. What importance did this family tradi-
tion have in your subsequent dedication to the world 
of fashion and footwear?

If nothing else, certainly a genetic influence. From a very 
early age I did indeed come into contact with shoes, with leather, 
with this huge panoply of materials. A contact as much on 
a visual level as aromatic, as tactile. Everything enters our 
mind when we are children. I reached a point, in my youth, 
when I wasn’t very interested in shoes. And, finally, due to 
many things in my life, I ended up choosing a direction and 
deciding that I would at least try to see if I liked this world.  

Your career has included attending the Footwear 
Design Course at the Centro de Formação Profissional. 
What did you learn from this academic experience?



Villas&GolfePortugal | 108 Villas&GolfeLuís Onofre | 109

Six years later, in 1999, you launched the Luís 
Onofre Range. What was the context leading you to 
venture into the creation of your brand and what con-
clusions do you draw from these ten years in activity?

In 1993/94, after the Gulf Crisis, we ended up losing all 
our export business. And so, as I had the knowhow, I decided 
to put my energies into a brand to internationalise and to try 
and get out of this quagmire. At the time, Portugal was far 
from what it is now.

From the first time I launched the collection it was great, 
because there was immediately very positive feedback, which 
developed, as it should, just as the collection itself. From the 
moment I launched the brand, I tried to raise the bar.  If you 
compare the things I was doing ten years ago with those I’m 
doing now, you can see that there has been a very interesting 
evolution. I had dedicated myself to shoes for a sector that is 
more luxury than truly commercial.

My main aim is to be constantly improving. We are thinking 
about opening more shops. We would like to open up in  
Lisbon, and in the very near future. We haven’t quite managed 
it yet as Lisbon, unfortunately, is almost more expensive that 

Seis anos depois, em 1999, lança a Linha Luís 
Onofre. Qual o contexto que o levou a aventurar-se 
na criação da S/ marca e que balanço faz destes dez 
anos de actividade?

Em 1993/94, data da primeira crise do Golfo, acabámos 
por perder toda a exportação. E então, como tinha know-how, 
resolvi apostar numa marca para internacionalizar e ten-
tar sair deste marasmo. Na época, Portugal estava muito 
aquém do que é hoje.

Desde a primeira vez que lancei a colecção foi óptimo, 
porque houve logo uma resposta muito positiva, que foi 
evoluindo, como é óbvio, assim como a própria colecção. 
A partir do momento em que lancei a marca, tentei elevar 
muito a fasquia. Se compararmos as coisas que fazia há 
dez anos com as que faço actualmente, vemos que tem 
havido uma evolução bastante interessante. Tenho-me 
dedicado a sapatos para um sector mais de luxo do que 
propriamente comercial. 

O meu objectivo principal é fazer cada vez melhor. 
Estamos a pensar lançar mais lojas. Queremos abrir em 
Lisboa, urgentemente. Ainda não conseguimos por causa 

The Footwear Design course was pretty comprehensive, 
in terms of design and in terms of technique. As soon as I’d 
finished the course, I had the opportunity to work with two 
important houses, with which, my father was working at the 
time: Kenzo and Cacharel. And so I was thrown in at the 
deep end. It gave me a certain knowhow in terms of learning 
about real life, which is completely different from the course. 
But the person I learnt the most from was my father. With 
him I managed to learn the mastery demanded by shoes. My 
apprenticeship lasted almost ten years, with plenty of mistakes 
and some success, but this is part of the process.

In 1993, the year in which you finished the 
design course, you won the «Best Design» prize 
from Italian magazine Ars Suturia. Was this award  
responsible for pushing you to develop collections 
for international brands, such as Kenzo, Cacharel 
and Daniel Hecther?

The award had nothing to do with the development of  
collections for international brands. This was when I com-
pleted the course – I was thrown in at the deep end. I’ve never 
really attached too much to awards. Obviously it’s always an 
honour to receive an award, but it isn’t one of things to moti-
vate me much. What motivates me the most is without doubt 
receiving feedback from people when the collections are good. 
This is what really counts, watching the emotions of people 
when they see something they like.

O Curso de Design de Calçado foi bastante completo, 
em termos de design e em termos de técnica. Mal acabei o 
Curso tive oportunidade de trabalhar com duas casas im-
portantes, com as quais, na época, o meu pai trabalhava: 
a Kenzo e a Cacharel. Portanto fui logo atirado aos lobos. 
Deu-me um certo know-how em termos de aprendizagem 
da vida real, que é totalmente diferente do Curso. Mas com 
quem aprendi mais foi com o meu pai. Com ele consegui 
aprender a mestria exigida pelos sapatos. Estive quase dez 
anos numa aprendizagem, com muitos erros e alguns suces-
sos, mas isto faz parte do processo. 

Em 1993, ano em que finalizou o curso de Estilis-
mo, venceu o prémio de «Melhor Design» atribuído 
pela revista italiana Ars Suturia. Foi este prémio que 
impulsionou o S/ desenvolvimento de colecções de  
marcas internacionais, como a Kenzo, a Cacharel e a 
Daniel Hecther?

O prémio não teve relação com o desenvolvimento das 
colecções das marcas internacionais. Isso foi quando aca-
bei o Curso – fui logo atirado aos lobos. Sinceramente não 
tenho ligado muito a prémios. É óbvio que é sempre uma 
honra receber um prémio, mas não é das coisas que mais me 
motive. O que mais me motiva, sem dúvida, é receber o feed-
back das pessoas quando as colecções estão boas. Tudo isso 
é o que realmente conta, observar as emoções das pessoas 
quando vêem algo de que gostam.
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pode ser aproveitada – pode ser feita a transposição de um 
universo para outro. Outras inspirações vêm de viagens que 
faço. Nunca peguei num tema para depois desenvolver. 

Normalmente associada ao efémero, a moda é um 
fenómeno social e cultural, que Coco Chanel definia da 
seguinte forma: «A moda não existe apenas no vestuário. 
A moda está no céu, na rua. A moda relaciona-se com 
as ideias, com a maneira como vivemos e com o que está 
a acontecer». Qual o S/ conceito de moda?

Tenho de concordar que a moda é efémera. Tudo passa, 
tudo volta. A própria postura das pessoas, para o positivo 
e para o negativo, pode alterar a moda em termos visuais. 
Actualmente há uma tendência para as próprias pessoas 
fazerem a sua própria moda. Nós tentamos ajudá-las. E é 
isso que também pretendo, tentar, no fundo, fazer o melhor 
possível. Actualmente, em termos de moda, há uma concor-
rência incrível: há designers fantásticos, há mentes criativas 
absolutamente extraordinárias em vários sectores. Nos sapa-
tos, por exigirem uma parte técnica muito relevante, talvez 
seja mais complicado. Eu, se não tivesse uma estrutura por 
trás que já sabia fazer sapatos bem feitos, não estaria como 
estou. Se as pessoas imaginassem um pouco a dificuldade 
que é fazer um sapato, uma bota, viam que essa concreti-
zação exige um toque artístico em termos de mão-de-obra, 
tem de haver um certo gosto por aquilo que se está a fazer. 
Temos um controlo de qualidade que é bastante exigente 
e isso leva-nos também, às vezes, a ter muitas dificuldades 
a arranjar pessoas especializadas. Neste momento, existem 
cada vez menos pessoas que sabem trabalhar neste sector. 
Existem escolas profissionais, mas Cursos como aquele que 
tirei nunca mais houve. É uma pena. 

Qual a importância do Portugal Fashion enquan-
to plataforma para a promoção da moda nacional no 
estrangeiro?

No Portugal Fashion faço a apresentação da colecção e, 
realmente, tem tido alguns frutos. Em termos internacio-
nais, vamos ver se tem alguma influência. Talvez se vierem 
cá mais estrangeiros seja muito positivo em termos de comu-
nicação. Tem havido algum problemazito em relação a isso. 
Mas sobre isso é melhor nem falar.

Qual o contributo que o Governo pode prestar para 
um maior e mais eficaz apoio à exportação?

Acho que já têm sido feitas algumas coisas. A nível europeu 
podiam dar ajuda. Normalmente, o Governo é bastante in-
teressado e pergunta que ajudas pode dar, mas infelizmen-
te depois não há concretização. Mas pelo menos tem boa  
vontade. E sei que, em termos europeus, há uma série de 
regras que não podem ser infringidas. Estou de acordo 
que os valores portugueses deviam ser apoiados no sentido 
de terem lojas lá fora. Mas tenho de contar comigo e com  
mais ninguém.

“… temos de fazer um «Made in Portugal»  
com prestígio, de forma a despertar  
admiração nos países estrangeiros para que eles 
olhem com respeito para Portugal e para as 
marcas portuguesas.  
 
… we have to do a «Made in Portugal» with 
prestige, so as to arouse admiration in foreign 
countries, so that they look at Portugal and 
Portuguese brands with respect. 

”

“O que mais me motiva, sem dúvida,  
é receber o feedback das pessoas quando as 
colecções estão boas. Tudo isso é o que realmente 
conta, observar as emoções das pessoas quando 
vêem algo de que gostam. 
 
What motivates me the most is without doubt 
receiving feedback from people when the collections 
are good. This is what really counts, watching the 
emotions of people when they see something they like. 

”

New York. When I open I would like to do so in a good venue. 
I’d rather not do it than do it badly. This has been my philoso-
phy throughout my life. This has had its up sides, but also its 
down sides, because sometimes I miss out on certain deals. But 
I think more with my heart than my wallet.

You once said: «Shoes are an art and an emotion». 
From where do you draw inspiration for your work?

From so many places! For example, I can say that in the 
next winter collection, everything came from a normal fabric 
pattern – houndstooth. We ended up thinking that it could 
work well with Swarovski crystals, with sequins. And we used 
these materials in shoes, in boots, bags. Portuguese filigree has 
been interesting in terms of development. I have a very great 
love for Portugal and I think that we have a very rich culture, 
which can be made the most of – the transposition from one 
universe to another can be made. Other inspiration comes 
from trips I take. I never choose a theme to be developed. 

Normally dealing in the ephemeral, fashion is a 
social and cultural phenomenon, which Coco Chanel 
defined thus: «Fashion isn’t only about clothing. 
Fashion is in the sky, in the street. Fashion is related 
to ideas, to how we live and to what is happening». 
What is your opinion of fashion?

I have to agree that fashion is fleeting. Everything passes, 
everything returns. The very posture of people, to the positive 
and to the negative, can change fashion in visual terms. 
There is currently a trend for people to create their own fashion. 
We try to help them. And this is what I also want, to basically 
try to do the best possible. Currently, in terms of passion, 
there is incredible competition: there are fantastic designers; 
there are absolutely extraordinary creative minds in various 
sectors. In shoes it is possibly more complicated, because of 
the important technical element involved. If I didn’t have a 
structure behind me, that already knew how to produce well 
made shoes, I wouldn’t be as I am. If people could imagine 
just a little just how hard it is to make a shoe, a boot, they 
would see that making one demands an artistic touch in 
terms of labour; there has to be a certain liking for what is 
being done. We have quality control that is very demanding 
and this also sometimes causes us great difficulties in finding 
specialised people. At the moment there are less and less peo-
ple who know how to work in this sector. There are professional 
schools, but there aren’t any courses like the one I took. It’s 
a real shame.

How important is «Portugal Fashion» as a platform 
for promoting national fashion abroad?

I present my collection at Portugal Fashion and I really 
have benefitted from it. In international terms, we will see 
whether it has any influence. Perhaps if more foreigners come 
here it will be very positive in terms of marketing. There has 
been a problem in this sense. But it’s better not to talk about it.

de espaço, pois infelizmente Lisboa é quase mais cara do 
que Nova Iorque. Para abrir prefiro fazê-lo num bom sítio. 
Prefiro não fazer a fazer uma coisa mal feita. Tem sido esta a 
minha filosofia para tudo na minha vida. Isto tem-me trazi-
do vantagens, mas também algumas desvantagens, porque 
às vezes perco determinados negócios. Mas penso mais com 
o coração do que com a carteira. 

«Os sapatos são uma arte e uma emoção», afirmou. 
Quais os diversos universos em que se inspira para a 
criação dos S/s artefactos?

Tanta coisa! Por exemplo, posso dizer que na próxima 
colecção de Inverno, tudo surgiu a partir de um tecido normal, 
de pied-de-poule. Acabámos por achar que podia resultar, 
com pedras Swarovski, com lantejoulas. E aplicámos estes 
materiais em sapatos, em botas, em canos de botas, em car-
teiras. A própria filigrana portuguesa foi interessante em 
termos de desenvolvimento. Tenho um amor muito grande 
por Portugal e acho que temos uma cultura riquíssima que 
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What contribution can the government make to 
better support exports?

I think that some things have already been done. On a 
European level they could help. Normally the government is 
very interested and asks what help it can give, but unfortu-
nately it never comes good. But at least it wants to help. And 
I know that in European terms there is a series of rules that 
cannot be broken. I agree that Portuguese values should be 
supported in terms of having shops abroad. But I can only rely 
one person, and that’s me.

According to Leandro Melo, director of the Footwear  
Technological Centre of Portugal [CTCP], there will 
be three main foci within the footwear market of 
the future: looks, environment and comfort. Do you 
agree? What do you think tomorrow’s footwear will 
be like?

I think we are lacking in marketing. Nowadays 60% of 
the product is marketing, unfortunately. For me, quality, 
comfort and design are essential. Leandro Melo is absolutely 
right, but unfortunately marketing is more important. And 
this is one of the things which it is still at ground level in  
Portugal, but on the rise. We’ve seen what the Italians have 
done with «Made in Italy». This is what we have to do: a 
«Made in Portugal» with prestige, so as to arouse admira-
tion in foreign countries, so that they look at Portugal and  
Portuguese brands with respect. 

Texto de Text by Paula Monteiro
Fotografias de Photographs by Orlando Fonseca

Segundo Leandro Melo, director do Centro  
Tecnológico do Calçado de Portugal [CTCP], serão 
três os eixos preponderantes que irão coexistir nos 
mercados do calçado do futuro: a estética, o ambien-
te e o conforto. Concorda? Como é que acha que vai 
ser o calçado de amanhã?

Acho que falta aí o marketing. Hoje em dia, 60% do 
produto é, infelizmente, o marketing. Para mim, a quali-
dade, o conforto e o design são essenciais. O Engenheiro 
Melo tem toda a razão, mas infelizmente o marketing é 
mais importante. E isso é uma das coisas que em Portugal 
ainda estamos num nível zero, com tendência a subir. Ve-
jamos o que os italianos fizeram com o «Made in Italy». 
É isso que temos de fazer: um «Made in Portugal» com 
prestígio, de forma a despertar admiração nos países es-
trangeiros para que eles olhem com respeito para Portugal 
e para as marcas portuguesas. 
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Villa Moda

Um Mundo 
Fantástico

  

A World of Fantasy
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Não está localizada numa capital internacional da moda e também não é um espaço 
como os seus pares. Não alberga os tradicionais trajes de alta-costura, mas passeia lado a lado com os grandes no-
mes da moda. A entrada forrada com «colares de pérolas» é o indício de que esta não é uma loja de luxo padrão. A Villa 
Moda, em Bahrain, um estado insular do Golfo Pérsico, é um mundo de sofisticação, um «playground for shoppers», um 
apelo ao fausto tirado de um universo imaginário.

Combinando motivos e tradições locais com a sua estética alegre e descomprometida, Marcel Wanders desenvolveu 
um ambiente singular que nos transporta ao mundo de Alice nos País das Maravilhas, onde os grandes padrões e os brilhos 
marcantes desligam-nos do contexto rotineiro e convidam a explorar um lugar extraordinário. A loja é um caldeirão de  
culturas cheio de surpreendentes pormenores, um sítio inspirado nos tradicionais «souk», os grandes mercados da região, 
mesclas de inovação e tradição, diversidade e intimidade, onde uma nova artéria significa um novo aroma, um novo olhar. 

It isn’t located in an international fashion capital, and neither is it 
a space like its contemporaries. It doesn’t house traditional haute couture clothing, but 
it walks hand in hand with the great names in fashion. The entrance lined with «pearl necklaces» 
warns us that this isn’t a standard luxury store. Villa Moda, in Bahrain, the island state in the 
Persian Gulf, is a world of sophistication; a playground for shoppers, an appeal to luxury plucked 
from an imaginary universe.

Combining local motifs and traditions with his joyous and free aesthetics, Marcel Wanders has 
developed a unique environment that takes us to the world of Alice in Wonderland, where 
the large patterns and striking lights remove us from everyday context, inviting us to ex-
plore an extraordinary place. The shop is a melting pot of cultures filled with stunning de-
tails, a place inspired by souk tradition, the animated markets of the region, blending innova-
tion and tradition, diversity and cosiness, where a new path means a new aroma, a new look.  

A fachada está coberta com colossais esferas a imitar pérolas, uma alusão à herança do 
Bahrain como mercado abastecedor destas jóias no Médio Oriente. Lá dentro, um estreito corredor 
abre para um dramático espaço heterogéneo de texturas, reflexos, contornos e ascendências. Uma coabitação de tons pretos 
e brancos, de padrões tradicionais – em carpetes e papel de parede –, de sumptuosos candeeiros e manequins de rostos 
espelhados elegantemente trajados. Um conjunto harmonioso e carregado de carácter que exala estilo, magnificência e 
requinte, três sinónimos característicos do design de Marcel Wanders.

Com uma localização central, no Moda Mall, e vista para o mar, a Villa Moda presenteia os visitantes com um universo 
de descobertas, num ambiente varejo inesquecível, onde é possível adquirir tesouros tão variados como um vaso Karim 
Rashid, um livro Assouline ou um vestido Dries van Noten.
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The façade is coated in large spheres, imitating pearls, in an allusion to Bahrain’s legacy as the 
market supplying these jewels to the Middle East. Inside a narrow corridor opens out to a dramatic and varied setting of 
textures, reflections, contours and ancestries. A combination of blacks and whites, of traditional patterns in carpets and wallpaper, of 
sumptuous lamps and elegantly dressed mannequins with mirrored faces. A harmonious and character charged collection, exuding 
style, magnificence and refinement, three univocal characteristics of Marcel Wanders design. 

With a central location in the Moda Mall, and views to the sea, the Villa Moda presents visitors with a universe of discoveries, in 
an unforgettable retail environment, where you can buy treasures as varied as a Karim Rashid vase, an Assouline book or a Dries 
van Noten dress.  

Texto de Text by Mariana Monteiro | Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by Marcel Wanders Studio

Physalia

A Caravela do Futuro
The Caravel of the Future
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A ciência apelida-a de Physalia Physalis, mas o Physalia é muito mais do que a caravela – 
portuguesa. De arquitectura conceptual futurista, com traços inspirados na orgânica da espécie aquática que estampa 
Portugal no nome, o Physalia é, simultaneamente, uma embarcação ecológica e um jardim flutuante auto-suficiente. 

O design das linhas curvas e requintadas do projecto da Vincent Callebaut Architectures revela o equilíbrio perfeito 
do navio, que o parece colocar em levitação sobre os rios por onde deixará a sua marca, como por exemplo o Tamisa, em 
Londres. Além disso, as preocupações ambientais consagram-se no Physalia com a autonomização energética, possibilitada 
pelos painéis foto voltaicos de absorção da luz solar, e com a filtração e purificação das águas por onde passa a partir de 
um jardim interior. Os quatro elementos da natureza: água, terra, fogo e ar representam os quatro espaços que compõem 
o jardim interior, aquele que enobrece o Physalia como uma embarcação de elegância singular, inovação particular e na-
vegação serenamente tranquilizante.

Science named it Physalia Physalis, with its common name taken from 15th-century warship 
or «Man o’ War», but the Physalia is much more than a Portuguese caravel. With futurist conceptual architecture, where 
lines are inspired in the organic form of the aquatic species – Portuguese Man o’ War –, the Physalia is, at the same time, an eco-
logical vessel and a self-sufficient floating garden. 

The design of curved and sophisticated lines of the project by Vincent Callebaut Architectures reveals the perfect balance of the 
ship, which seems to make it levitate over the rivers where it will leave its mark – the River Thames in London, for example. Besides 
this, environmental issues are applied in the Physalia with energy self-reliance thanks to photovoltaic panels absorbing solar light, 
and to the filtration and purification of the water over which it passes through the interior garden. The four elements of nature: 
water, earth, fire and air represent the four spaces making up the interior garden, which ennobles the Physalia, making it a boat of 
singular elegance, unique innovation and serenely calming navigation.  

Texto de Text by Patrícia Ramos | Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by Vincent Callebaut Architectures 
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BMW Série 5

Emoção 
Estética

  

Aesthetic Emotion

Com um motor mais robusto, sistema electrónico e «gadgets» de última geração, e 
uma imagem mais activa, o novo Série 5 da BMW abre um novo capítulo da estética e das aptidões dinâmicas 
na história do mundo automóvel. 

Sensível no desenho e mais ambicioso do que nunca, o novo modelo da BMW é marcado pela naturalidade, imponên-
cia e fluência de linhas, tendo os faróis mais torneados e marcados por anéis LED (os dianteiros), e a tradicional grelha 
mais focada e ligeiramente inclinada para a frente. No interior, que respira um ambiente desportivo e moderno, o tablier 
está todo orientado para que quem se senta atrás do volante tenha uma condução única e inesquecível. O novo Série 5 
tem sete motores à disposição, com destaque para o novo bloco turbodiesel de 4 cilindros e 184cv e para o topo de gama  
V8 TwinPower Turbo de 407cv que executa os tradicionais 100km/h em 5 segundos.

O novo automóvel da BMW é uma autêntica manifestação de força e poder num segmento fortemente marcado  
pela exigência.
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With a more robust engine, electronic system and latest generation gadgets, as well as a more 
active image, the new 5 Series from BMW opens a new chapter in aesthetics and dynamic skill in the history of the automotive world.

Sensitive in its design and more ambitious than ever, the new BMW model is marked by the naturalness, grandeur and fluidity 
of its lines, with the headlights more shapely and marked by LED rings (rear lights), and the traditional grill more obvious and tilted 
slightly forward. Inside, in a modern and sporty environment, the dashboard has been designed to ensure that anyone sat behind the 
steering wheel enjoys a unique and unforgettable driving experience. The new 5 Series is available in seven engine configurations, 
highlighted by the new 184 bhp four cylinder turbodiesel and by the top of the range V8  407 bhp TwinPower Turbo, achieving a 
0-100 km/h in 5 seconds.

The new BMW motor car is a veritable showcase of power in a segment known for being demanding.

Texto de Text by Mariana Monteiro | Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by BMW 

Ocean Golf Course
Onde o Verde é mais Azul
Where the Green is Bluer
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O Ocean Golf Course está situado em 
Vale do Lobo, primeiro empreendimento 
turístico do Algarve, inaugurado em 1962. Este campo de 
golfe é composto por dois originais campos de nove buracos, 
desenhados por Sir Henry Cotton, inaugurados em 1968 e 
1972. O seu plano de unir os dois campos só em 1985 foi 
concretizado, já após o seu falecimento.

Este percurso de golfe desenvolve-se, aliás como todo 
o resort, ao longo da praia do mesmo nome, Vale do Lobo, 
uma das praias que se situam no longo areal que se estende 
de Vilamoura até à ria de Faro.

É, pois, neste cenário de um mar calmo 
e azul, areia branca e falésias de cor castanho 
ocre artisticamente recortadas que o manto verde do Ocean 
Golf Course escorrega suave até à praia, até junto ao mar. 
Este percurso começa entre pinheiros mansos e figueiras 
ancestrais que se recortam no ondulado das colinas que 
constituem os fairways, especialmente do front nine.

Já no back nine, a paisagem que surge aos olhos do jogador  
tem uma permanente presença do oceano Atlântico. Na 
verdade, muitos buracos desta segunda volta terminam jun-
to ao mar. Em especial, quando avançamos pelo buraco 11, 
somos surpreendidos por uma paisagem única: o fairway 
desliza, em perfeitas ondulações, até à praia. Até ao mar.

Os buracos seguintes seguem o mesmo e surpreendente 
cenário, sempre junto ao oceano, sendo, no entanto, e em 
termos de jogo, exigentes para qualquer jogador.

De referir que este Vale de Lobo Resort contém ainda 
outro percurso de golfe de 18 buracos, o Royal Golf Course.

De acrescentar que o Ocean Golf Course é um Par 73 e 
que tem um comprimento máximo de 6.137 metros.

Este percurso de golfe, um dos clássicos nacionais, man-
tém a sua aura intacta e é um desafio que tanto golfistas 
portugueses como estrangeiros desejam em qualquer época 
do ano.

The Ocean Golf Course is located in Vale 
do Lobo, the Algarve’s first holiday resort, 
opened in 1962. This golf course is made up of two original 
nine-hole courses, designed by Sir Henry Cotton, opened in 
1968 and 1972. His plan to join the two courses was only 
achieved posthumously, in 1985.

This golf layout develops, like the resort itself, along the 
beach of the same name, Vale do Lobo, one of the beaches 
along the long sandy stretch between Vilamoura and the la-
goon in front of Faro.

And so it is in this setting of a calm, blue sea, white sand 
and artistically sculpted ochre sandstone cliffs, that the green 
swathe of the Ocean Golf Course gently tumbles down to the 
beach, to the sea’s edge. This course begins within umbrella 
pines and ancient fig trees, cutting a silhouette on the rolling 
hills making up the fairways of the front nine. 

On the back nine players are confronted with a landscape 
marked by the permanent presence of the Atlantic. Indeed 
several of the hold of this final nine end next to the sea. This 
is particularly true on the 11th hole, with its stunning scenery: 
the fairway slides in perfect undulations onto the beach, and 
the sea beyond.

The subsequent holes enjoy the same dramatic scenario, 
following the shoreline, and challenging for any player. 

Vale do Lobo Luxury Tourist Resort is 
also home to a second 18-hole course – the Royal 
Golf Course.

A national classic, the Ocean is a par 73 and develops over 
6,137 metres, retaining its aura and representing a challenge 
enjoyed by Portuguese and foreign golfers at any time of year. 

 
Texto de Text by António Maia | Fotografias gentilmente 
cedidas porPhotographs kindly given by Vale do Lobo
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António de Oliveira Sobrinho

O Campeão
The Champion

António de Oliveira Sobrinho é o profissional de 
golfe português com mais títulos. Este talentoso jo-
gador soma já 11 títulos de campeão nacional, sendo 
o actual detentor do mesmo. Vencedor de inúmeras 
provas nacionais e internacionais, participou nos cir-
cuitos do European Tour e Challenge Tour, tendo 
passado o cut por 24 vezes. De destacar que, ainda 
como amador, venceu quatro títulos de campeão 
nacional por equipas ao serviço de Vilamoura. É 
actualmente o profissional residente do Clube de 
Golfe de Vale do Lobo.

Como chegou ao golfe? E ao golfe profissional?
Comecei no golfe como «caddy» por influência dos meus 

tios. Depois de me iniciar no golfe na «Quinta do Lago», 
surgiu a oportunidade de integrar a equipa de juniores de 
Vilamoura (a Quinta do Lago não tinha equipa de junio-
res). Vi no golfe profissional o meu futuro, uma vez que o 
meu desempenho como amador foi sempre acima da média.

Já tem uma longa carreira. Qual considera o seu 
maior sucesso? E a maior frustração?

Não posso falar de maior sucesso, mas de sucessos, refiro- 
-me a cinco vitórias a nível internacional. A maior frustração 
é, sem sombra de dúvida, ter falhado consecutivamente a 
«Escola de Qualificação» para o European Tour.

António de Oliveira Sobrinho is Portugal’s golf 
pro who has won the most titles. This talented 
player has been crowned national champion 
11 times, and is the current holder. Winner of 
many national and international tournaments, 
he has played on the European Tour and Challenge 
Tour, having made the cut 24 times. Interestin-
gly, while still an amateur António won four 
national team champion titles in the name of 
Vilamoura. He is currently the resident pro at 
Vale do Lobo Golf Club.

How did you come to play golf? And professional 
golf?

I started in golf as a caddy, influenced by my uncles. Having 
learnt to play in Quinta do Lago, the chance arose to join 
the junior team at Vilamoura (Quinta do Lago didn’t have 
a junior team). I saw my future in professional golf, as my 
performance as an amateur had always been above average.

You have had a long career. What do you see as 
your greatest success? And your greatest frustration?

I can’t think of a greatest success, rather successes, and by 
this I mean my five international wins. My greatest frustra-
tion is, without a shadow of a doubt, to have consecutively 
failed the European Tour Qualifying School.
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Como caracteriza o actual momento do golfe profis-
sional nacional? E o amador?

Como tudo o resto também o golfe profissional está em 
crise e de que maneira. Do golfe amador não falo.

E a qualidade do ensino do golfe?
Quanto à qualidade do ensino, encontra-se ao nível da 

Europa.

Que medidas acha que deviam ser tomadas para  
aumentar significativamente o número de praticantes 
de golfe em Portugal?

O aparecimento de campos de golfe municipais é sem 
dúvida o maior incentivo à prática do desporto.

Qual a situação do golfe em Angola? E 
como perspectiva o futuro deste desporto 
nesse país?

Angola de momento tem dois campos de 
golfe (ou três). Pessoalmente só conheço o 
«Morro dos Veados», campo em terra batida 
com óleo queimado no green. O campo tem 
uma paisagem maravilhosa, mas não chega. 
No futuro certamente Angola será um dos 
destinos dos golfistas, pois tem gente cheia de 
vontade de aprender e muito talento. Falta o 
essencial, as infra-estruturas.

How would you describe the current state of na-
tional professional golf? And the amateur scene?

As with everything else, professional golf is going through 
a crisis, and how! I have nothing to say about amateur golf.

 And the quality of golf teaching?
In terms of teaching quality, we match levels in the rest 

of Europe.

What do you think should be done to significantly 
increase player numbers in Portugal?

The creation of municipal golf courses is without doubt the 
greatest incentive to playing this sport.

What is the golfing situation in Angola? And how 
do you see the future of this sport in this country?

Angola currently has two (or three) golf courses. Personally 
I only know «Morro dos Veados», a dirt course, with burnt 
oil «greens». The course enjoys marvellous scenery, but this 
isn’t enough. In the future Angola will certainly become a  
golfing destination as it has people who are very willing to 
learn, and a lot of talent. Essentials such as infrastructures 
are still missing. 

Texto de Text by António Maia | Fotografias gentilmente 
cedidas por Photographs kindly given by Vale do Lobo
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Clínica de Golfe – Golf Clinic
«Lights, Camera… Action!»

Colin Smith, o Pro do Paço do Lumiar, 
olhou mais uma vez, inquieto, para o seu 
aluno que, nessa manhã, meia chuvosa e cinzenta, ouvia os 
seus ensinamentos com uma atenção fora do normal, como 
qualquer decente golfista sem auto-confiança. O que, aliás, 
é bastante comum.

Os anos de treino, as qualidades profissionais do aluno, 
até o menu do almoço, com bifinhos jesuíticos e sobremesa 
maravilhosa… nada resultava.

Colin Smith, the golf pro at Paço do  
Lumiar, glanced anxiously once again at 
his student, who, on this half rainy and grey morning, 
was listening to his words with extraordinary attention, like 
any decent golf without any self-confidence. Something that is 
actually quite common.

The years of training, the professional qualities of the stu-
dent, even the lunch menu, with bifinhos jesuíticos and a 
fabulous dessert... nothing worked.

Jorge Paixão da Costa tinha uma abor-
dagem diferente. Depois de anos e anos de 
estupendas tentativas técnicas e de mais algumas magníficas 
encenações dramáticas deste pobre desporto, era tentado a 
desistir, perdão, a adiar a sua explosão técnica no golfe. Este 
realizador de cinema de, por exemplo, O Mistério da Estrada 
de Sintra e de outros tantos êxitos, mantinha e cuidava do 
seu swing com uma ternura inusitada e incompreendida.

O campo de golfe do Paço do Lumiar, um óptimo nove 
buracos dentro de Lisboa, orientado tecnicamente por Colin 
Smith e gerido pelo prestável Diogo Fevereiro, resistiu a 
tudo isto. Na verdade, encararam com uma calma e frie-
za olímpicas as arremetidas entusiásticas dos novos trunfos 
golfísticos trazidos por este célebre, dedicado e teimoso ci-
néfilo golfista.

No rescaldo desta luta desigual, sobraram um Colin 
Smith eternamente optimista no género humano, um clube 
de golfe a acreditar no futuro e um Jorge Paixão da Costa a 
crer nos infinitos efeitos especiais do cinema…!

Jorge Paixão da Costa had a different  
approach. After years and years of stupen-
dous technical attempts and some more magnificent 
dramatic productions of this poor sport, he was tempted to give 
up, sorry, to postpone his technical explosion in golf. This film 
director of, for example, O Mistério da Estrada de Sintra 
and of other just as successful films, maintained and cared 
for his swing with an unusual and misunderstood tenderness.

The Paço do Lumiar golf course, an excellent nine-hole 
course within Lisbon, with technical leadership care of Colin 
Smith and managed by the helpful Diogo Fevereiro, resisted 
all of this. Indeed, with Olympic calm and coolness they faced 
the enthusiastic attacks of the new golfing trumps brought 
about by this famous, dedicated and stubborn cineaste golfer.

Rising from the cinders of this different battle – a Colin 
Smith eternally optimistic in humankind, a golf club believing 
in the future and a Jorge Paixão da Costa believing in the 
infinite possibilities of special effects in cinema...!

Texto de Text by António Maia | Fotografias de Photographs 
by Miguel Costa
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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.

A Mudança Muitos campos de golfe estão a cair numa 
moda, da qual não concordo. E essa moda é a de alterarem 
os desenhos originais dos campos, tornando-os mais compri-
dos, na esperança de os tornarem mais competitivos.

Este facto de todos parecerem querer ter um championship 
course leva a que, para os jogadores de handicap médio ou 
alto, muitos desses buracos aumentados não sejam possíveis 
de ser jogados in regulation. Isto é, torna impossível que um 
comum mortal e médio golfista consiga colocar a bola no 
green à segunda pancada, em alguns Par 4.

Isso, a meu ver, é injusto. Deviam, pelo menos, alterar 
a classificação desses campos de golfe, de maneira a que os 
diversos handicaps pudessem acompanhar essas mudanças.

Change Many golf courses are falling victim to a fashion, 
with which I do not agree. And this fashion is to change the 
courses’ original design, to make them longer and hopefully 
more competitive.

This fact of everyone appearing to want to have a cham-
pionship course means that for players with medium to high 
handicaps, many of these extended holes can no longer be played 
«in regulation». By this I mean that it becomes impossible for 
common mortals and average golfers to reach the green on their 
second shot on certain par 4 holes.

In my mind this is unfair. They should at least change 
the classification of these golf courses, so that handicaps can be  
adjusted to these changes.

José Calado

Boa Sorte Na minha opinião de golfista esforçado, para 
além de técnica, é preciso ter sorte para fazer um resultado 
de jogo que não humilhe. Há aquela história do tipo que 

bate um shot mau, sobre a água. Um peixe vem à tona, a 
bola bate no peixe, salta para o green e fica a um palmo do 
buraco. Ou aquela em que alguém bate a bola bem pelo 
ar, uma ave apanha a bola, em voo, mais à frente larga-a, 
ela cai no green, rola e entra no buraco. Ou ainda a bola 
batida desastradamente para a estrada, bate num carro… 
as histórias de sorte sucedem-se. E ainda bem. É que o 
golfe, sendo um jogo individual, cria sempre situações 
como estas e tantas outras que nos dão motivos para as 
incríveis façanhas que, no fim dos 18 buracos, contamos 
aos amigos e ao copo de cerveja.

Good Luck In my opinion, as a committed golfer, besides 
technique, you need a bit of luck to achieve a round that isn’t 
humiliating. There’s that story of the guy who hit a bad shot, 
into the water. A fish came to the surface; the ball hit the fish, 
rebounded back onto the green and stopped inches from the hole. 
Or what about the one when someone hits the ball high into the 
air and a bird catches the ball in midflight, and then lets go a 
bit later and the ball lands on the green and rolls into the hole. 
Or how about the ball hit terribly into the street, where it hits a 
car... the good luck stories come thick and fast, and thankfully 
so, because golf, as an individual sport, always creates situations 
like this and so many others that give us reasons for the incredible 
deeds, which, at the end of the 18 holes, we tell our friends and 
our beer glass.

S. Bento

Uma Aventura de Golfe Certo dia do verão passado, 
fui fazer uma volta de 18 buracos com um grupo de amigos 
meus, estava um dia lindo, e eu, como sempre, com poucas 
esperanças de que iria correr bem. Chegámos ao primeiro 
par 3, que é a subir, puxo do meu brilhante ferro 7, e fé em 
Deus!! Com o aparentemente óptimo shot, fomos então à 
procura da bola... procurámos... e procurámos… À volta do 
green, no mato, tudo! Até que, por brincadeira, e até porque 
era o último sítio onde procurar… Fomos ver ao buraco… 
E não é que aconteceu assim o meu primeiro e único hole- 
-in-one! Num dia suspeito, com fraca esperança... as coisas 
mais incríveis podem acontecer.

A Golf Adventure One day last summer I was out playing 
a round of 18 with a group of friends. It was a lovely day and I, 
as usual, had little hope of it going particularly well. We got to 
the first par 3, which plays uphill, and I placed my faith in my 

Shot   Mail

CLARET JUG
Porque é que o troféu do British Open tem o nome de 

«Claret Jug»?

O troféu ganho pelo vencedor do The Open Cham-
pionschip é conhecido oficialmente por «Championschip 
Cup», mas toda a gente o conhece por «Claret Jug» (jarro 
de clarete). Tem a forma dos jarros de prata usados para servir  
clarete. Mas nem sempre foi este o troféu do vencedor do 
The Open Championship. Os primeiros vencedores ganha-
vam um cinto, ou Challenge Belt. O primeiro Open Cham-
pionship foi jogado em 1860, em Prestwick, actualmente 
Royal Prestwick, em Troon, Escócia. Este clube foi o palco 
do British Open nas primeiras 11 edições e o cinto ganho 
pelo vencedor voltava, cada ano, à posse do clube. Mas 
quem vencesse o troféu por três vezes consecutivas ficava 
na posse definitiva do mesmo. E isso aconteceu. Em 1870 
Young Tom Morris teve a sua terceira vitória consecutiva e 
levou o Challenge Belt para casa. Para arranjar outro troféu, 
os membros de Prestwick tiveram a ideia de repartir o Open 
Championship com o Royal & Ancient Golf Club of St. An-
drews e com o Honourable Company of Edinburgh Golfers. E 
assim nasceu este novo troféu em disputa, o Claret Jug. 

CLARET JUG
Why is the British Open trophy called the Claret Jug?

The trophy won by the winner of The Open Championship 
is officially known as the Championship Cup, but it is more 
commonly referred to as the «Claret Jug». The cup was made 
in the style of silver jug used to serve claret. But the jug wasn’t 
always the winning trophy of The Open Championship. The 
first winners were awarded a belt, or «Challenge Belt». The 
first Open Championship was held in 1860, at Prestwick, now 
called Royal Prestwick, in Troon, Scotland. This club went on to 
hold the first 11 British Opens. The winner’s belt was awarded 
each year, and each year it would be returned to the club. The 
rules stipulated however that the belt would become the perma-
nent property of any golfer winning the Open Championship in 
three consecutive years.This was the case in 1870, when Young 
Tom Morris won his third straight open and walked off with the 
Challenge Belt.To arrange another trophy the club members at 
Prestwick came up with the idea of sharing the Open Champion-
ship with the Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews and 
the Honourable Company of Edinburgh Golfers. The Open was 
shared, as were the costs for a new trophy – the Claret Jug.

Coisas do Golfe
Golfing Gems

splendid 7 iron, and in God! After an apparently great shot, 
we set off in search of the ball... we looked... and we looked. All 
around the green, in the rough, everywhere! Until, for a joke 
and because it was the only place we hadn’t looked... we had a 
look in the hole. And would you believe it – I’d hit my first and 
only hole-in-one! On an inauspicious day, with little hope, the 
most incredible things can happen.

F. Borges

Ryder Cup Foi formalmente anunciada, pela Federação 
Portuguesa de Golfe, a candidatura de Portugal à realização 
da Ryder Cup 2018. Na minha opinião, esta atitude é 
de louvar. É certo que Portugal concorre com outros 
candidatos europeus mas, com um esforço concertado da 
Federação Portuguesa de Golfe, das entidades governativas 
e dos campos de golfe nacionais que se candidatem a este 
grande evento, a prova tem hipóteses de vir para Portugal. 
Convém referir que a Ryder Cup é o terceiro evento 
desportivo, a seguir às Olimpíadas e ao campeonato do 
mundo de futebol, mais visto no mundo. Para quem não 
sabe, e penso que todo o golfista sabe, esta prova consiste 
no embate de golfe entre as selecções dos Estados Unidos 
da América e da Europa.

A sua visibilidade planetária, a importância económica e 
turística chegam para justificar um esforço nacional conjunto 
e organizado para termos sucesso nesta candidatura. Oxalá 
que tenhamos essa sorte, esse privilégio.

Ryder Cup Portugal’s candidature to hold the Ryder Cup 
2018 has been formally announced by the Portuguese Golf 
Federation. In my opinion, this is an attitude to be praised. 
Obviously Portugal will have to compete against other European 
candidates but, with the concerted efforts of the Portuguese Golf 
Federation, of governing bodies and of the national golf courses 
running for this great event, the tournament could well make 
it to Portugal. Interestingly the Ryder Cup is the third most 
viewed sporting event in the world, following the Olympics and 
the World Cup. For those who don’t know, and I think every 
golfer does know, this event is a head-to-head golfing encounter 
between teams from the USA and from Europe.

Its planetary coverage, its importance for tourism and the 
economy are enough to justify a joint and organised national 
effort towards our success in this candidature. Let us hope that 
we are lucky enough to enjoy this privilege.  

A. Almeida
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Torneio «Taça Espírito Santo»
«The Espírito Santo Cup»

Torneio «Um Lugar 
para o Joãozinho»
«A Place for Joãozinho» 
Tournament

O Troféu Espírito Santo é um torneio 
inspirado na figura do primeiro presidente da 
Federação Portuguesa de Golfe, Ricardo Espírito Santo. Este 
troféu é um torneio bienal feminino de selecções, organizado 
pela International Golf Federation. Um evento disputado em 
Strokeplay, no qual os dois melhores resultados individuais 
de cada equipa contam para o resultado final. O troféu 
equivalente para os homens é o Troféu Eisenhower.

A razão da realização desta taça, que teve lugar em 24 de 
Janeiro passado, no campo de golfe da Quinta do Peru, foi 
o facto de aproveitar a presença física da Taça em Portugal,  
numa ocasião única, para comemoração dos 60 anos da  
Federação Portuguesa de Golfe.

A classificação do torneio foi a seguinte: Net – 1.º lugar 
– Maria Ferreira, 40 pontos; 2.º lugar – Bebe Cabral, 34 
pontos; 3.º lugar – Graça Medina, 33 pontos. Gross – Sofia 
Câmara, 34 pontos. Nos Homens: Net – 1.º – José Luís 
Cabral, 44 pontos.

The Troféu Espírito Santo is a tourna-
ment inspired by the figure of the first chairman of the 
Portuguese Golf Federation, Ricardo Espírito Santo. This tro-
phy is a biennial ladies tournament organised by the Interna-
tional Golf Federation. It is a strokeplay event, in which the 
top two individual results of each team are used in the final 
result. The equivalent men’s trophy is the Eisenhower Trophy.

The reason for holding this tournament, which took place 
on January 24, 2010, at Quinta do Peru golf course, was to 
make the most of the physical presence of the cup in Portugal, 
in a unique occasion, to commemorate the 60 years of the 
Portuguese Golf Federation.

The results of the tournament read as follows: Net –  
1st place – Maria Ferreira, 40 points; 2nd place – Bebe Cabral, 
34 points; 3rd place, Graça Medina, 33 points. Gross – Sofia 
Câmara, 34 points. In the men’s event: Net – 1st – José Luís 
Cabral, 44 points.

Fotografias de Photographs by FTP / Ramiro de Jesus

TORNEIOS

TOURNAMENTS

Decorreu no último fim-de-semana de 
Janeiro, no campo de golfe de Vale Pisão, Santo 
Tirso, o torneio intitulado «Um lugar para o Joãozinho». 
O objectivo deste evento de golfe era o de angariar fundos 
para a construção sustentável do novo Hospital Pediátrico 
de S. João.

O torneio, organizado pela Associação dos Antigos Alu-
nos da Universidade Portucalense, teve uma grande partici-
pação de golfistas. Contou também com o apoio de inúme-
ras instituições e empresas que se quiseram associar a esta 
causa pública. Com destaque para o Grupo Rangel, através 
do Rangel Expresso-FedEx, da Direcção da Universidade 
Portucalense, Fundação Vítor Baía 99, do Clube de Golfe 
Vale Pisão e do Hospital S. João.

E os resultados do torneio foram: Gross – Manuel 
Trindade. Net – 1.º – José Mota, seguido por Jorge Torres 
e Ramiro Teixeira.

No fim, foram sorteados pelo Rangel Expresso-FedEx 
vários brindes entre os participantes, entre os quais uma 
participação na final nacional da edição 2010 do FedEx 
Golf Challenge.

The tournament with the name «A place 
for Joãozinho» was held over the last weekend 
of January on Vale Pisão golf course, Santo Tirso. The aim 
of this golfing event was to raise funds for the sustainable 
construction of the new Hospital Pediátrico de S. João.

The tournament, organised by the Alumni Association of 
Portucalense University, enjoyed major golfer participation. 
It also counted on the support of various institutions and 
companies that wanted to be associated with this public 
cause. With special mention to Grupo Rangel, through 
Rangel Expresso-FedEx, the administration of Portucalense 
University, the Fundação Vítor Baía 99, Vale Pisão Golf 
Club and the Hospital S. João.

The tournament results read thus: Gross – Manuel 
Trindade. Net – 1st – José Mota, followed by Jorge Torres and 
Ramiro Teixeira.

At the end of play a tombola was held by Rangel 
Expresso-FedEx with several prizes for participants, 
including participation in the national final of the 2010 edition 
of the FedEx Golf Challenge.

Fotografias de Photographs by Nanci Sousa

TORNEIOS

TOURNAMENTS






