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MARIA AMÉLIA PIRES

In silence, we understand the world, because only then 

does it appear in its unmasked, authentic, true form. A si-

lence that is not absence of sound, or of music (and there 

is music that can guide us to the deepest silence), but a si-

lence in which we enter within ourselves to find peace and 

see the world with the eyes of the soul and of the heart.

In this, the 93rd issue of Villas&Golfe, we guide you towards 

the silence of the sounds of nature, in Hlane Royal Nation-

al Park, in Swaziland; to the Serenity Spa, in the Algarve, 

where silence is also a form of therapy; to Portmarnock 

Golf Club, in Ireland, for a challenge requiring quiet; to the 

Hotel Kinsterna, in Greece, surrounded by silently exu-

berant nature; to Tetiaroa, where Marlon Brando found the 

calm he was looking for. It is also in silence that the nectars 

of Bacchus can be heard swirling in glasses, at La Cité du 

Vin, in Bordeaux, or at the Quinta do Soalheiro, in Melgaço. 

And it is in the silence of our own breathing that we delve 

into the world of yoga or head into the peace of the village 

Cabeceiras de Basto, and the Casa de Encosturas.

Silently we enter the Sanctuary of Fátima. If there is no 

faith, there will at least be respect and perhaps pride in 

having one of the most important Marian sanctuaries in 

the world. We await the arrival of Pope Francis and the 

canonisation of Francisco and Jacinta Marto. We come to-

gether for the commemoration of the centenary of the ap-

paritions. In silence, flick through our pages and discover 

how António Valério, Paul Perry and even Salvador Dalí are 

related to the «Altar of the World». In silence... because it is 

also a powerful form of communication!

Em silêncio, conheçamos o mundo, porque só assim se 

apresentará desmascarado, autêntico, verdadeiro. Um si-

lêncio que não é ausência de som, nem de música (e há 

músicas que nos guiam até ao mais profundo silêncio), 

mas um silêncio em que entramos dentro de nós mesmos 

para encontrarmos paz e vermos o mundo com os olhos da 

alma e do coração.

Nesta que é a 93.ª edição da Villas&Golfe, guiamo-lo até 

ao silêncio dos sons da natureza, no Hlane Royal Natio-

nal Park, na Suazilândia; até ao Serenity Spa, no Algarve, 

onde o silêncio é também uma forma de terapia; até ao 

Portmarnock Golf Club, na Irlanda, para um desafio que re-

quer quietude; até ao Hotel Kinsterna, na Grécia, rodeado 

por uma natureza silenciosamente exuberante; até Tetia-

roa, onde Marlon Brando encontrou a calma que buscava. 

É também em silêncio que se ouvem os néctares de Baco 

a voltear nos copos, na La Cité du Vin, em Bordéus, ou na 

Quinta do Soalheiro, em Melgaço. E é no silêncio da nossa 

própria respiração que mergulhámos no mundo do Yoga ou 

nos embrenhamos no sossego de uma aldeia de Cabecei-

ras de Basto, na Casa de Encosturas.

Silenciosamente, entramos no Santuário de Fátima. Se não 

houver fé, haverá pelo menos respeito e talvez o orgulho 

de termos um dos mais importantes santuários marianos 

do mundo. Aguardamos a chegada do Papa Francisco e a 

canonização de Francisco e Jacinta Marto. Juntamo-nos à 

comemoração do Centenário das Aparições. Em silêncio, 

folheie-nos e descubra de que forma António Valério, Paul 

Perry e até Salvador Dalí estão relacionados com o «Altar 

do Mundo». Em silêncio… porque é também uma poderosa 

forma de comunicação!

Em silêncio In silence
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Depois de ter passado por Las Vegas e Londres, o percur-

so de vida e obra de Leonardo da Vinci chega ao edifício 

da Alfândega do Porto e estarão patentes até 31 de Julho, 

numa exposição interactiva. Não será necessário viajar 

pelo mundo à procura das obras do artista. Desta vez, em 

território nacional, pode encontrar as mais variadas obras, 

desenhos, ou representações de Leonardo da Vinci. 64 ré-

plicas e engenhos de grande escala ganharam vida e estão 

reunidas na exposição Leonardo da Vinci – As Invenções 

do Génio. Pela primeira vez juntam-se no mesmo lugar 

obras e desenhos como Mona Lisa, Última Ceia e Dama 

com Arminho. Nesta exposição do génio italiano, o visitan-

te faz um recuo no tempo. Primeiramente com a projecção 

de um pequeno filme para contextualizar o público. Em 

seguida, as dez oficinas mostram a noção da matemática 

e da física. E no decorrer da exposição sente-se o da Vinci 

como figura ‘de espírito livre’. 

Having been in Las Vegas and London, the story of the 

life and work of Leonardo da Vinci now reaches Oporto’s 

Alfândega building, where it will be presented in an inter-

active exhibition until July 31. You won’t need to travel the 

globe in search of works by the artist. For once, in Portugal, 

you can see many works, drawings and representations 

by Leonardo da Vinci. 64 large scale replicas and devices 

are assembled in the Leonardo da Vinci – The Genius and 

his Inventions exhibition. For the first time works such as 

the Mona Lisa, The Last Supper and The Lady with an Er-

mine come together. In this exhibition of the Italian genius, 

visitors can journey back in time. Initially with the screen-

ing of a short film to reveal some context. Then the ten 

workshops reveal the notion of mathematics and physics, 

where you can feel the figure of da Vinci, the ‘free spirit’. 

LEONARDO DA VINCI
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O novo destino residencial – Lisbon Green Valley – criado 

por André Jordan (fundador do Belas Clube de Campo, no 

Algarve) foi apresentado recentemente. O investimento foi 

de 100 milhões de euros na construção das primeiras 200 

unidades. Os espaços verdes, as áreas de lazer, os aparta-

mentos, townhouses, lotes para construção de moradias, 

uma escola, um espaço de saúde, área para um centro hípi-

co e muita qualidade de vida, sem perder de vista a ligação 

com a natureza, é o que se pode esperar do novo empreen-

dimento de assinatura André Jordan. Trata-se de um pro-

jecto a pouco mais de 15 min. do centro de Lisboa, situado 

na Serra da Carregueira. O Lisbon Green Valley é a mais 

recente aposta do Grupo André Jordan. A tranquilidade do 

espaço aliada à qualidade de vida, num ambiente familiar, 

com plena segurança e perto da vida cosmopolita, são fac-

tores de diferenciação na escolha de uma nova casa. 

The new residential destination – Lisbon Green Valley – 

created by André Jordan (founder of Quinta do Lago, in 

the Algarve) has recently been unveiled. The investment 

involved reaching 100 million Euros in the construction of 

the first 200 units. Green spaces, leisure areas, apartments, 

townhouses, villa construction plots, a school, a health 

centre, an area for an equestrian centre and exception-

al quality of life, without losing touch with close ties with 

nature, is what can be expected from the new resort de-

veloped by André Jordan. This is a project a little over 15 

minutes from the centre of Lisbon, located in the Serra da 

Carregueira. Lisbon Green Valley is the latest investment 

by the André Jordan Group. The peacefulness of the space, 

combined with quality of life, in a family environment, as 

well as complete security and proximity to cosmopoli-

tan living, are what sets this place apart when choosing a  

new home. 

LISBON GREEN VALLEY

A Hublot uniu-se às águias na sua mais recente criação – 

Classic Fusion «Selecção Benfica Lisboa». Com 113 anos de 

história, o Benfica e a Hublot criaram uma edição limitada 

de 113 peças e, juntos, proclamam vitória, com o seu cronó-

grafo mais recente. Agora é o relógio da Hublot que tende 

a sincronizar os ‘encarnados’. O Cronógrafo Classic Fusion 

«Selecção Benfica Lisboa» estará nos pulsos dos benfi-

quistas, jogadores ou adeptos, por todo o mundo, se assim 

o desejarem. As vitórias serão contabilizadas na hora da 

Hublot. Foi o artista português Diogo Machado (também 

conhecido como Add Fuel) que reproduziu, directamente 

na cerâmica, a história da parceria Hublot - Benfica. A obra 

incorpora a figura de uma águia; contém a cor vermelha, 

e a impressão de imagens rasgadas e sobrepostas. Tam-

bém a caixa de cerâmica preta, o contador do cronógrafo 

e a bracelete em pele de aligátor cosida, sobre borracha 

natural, são apontamentos de destaque. O seu movimento 

mecânico de corda automática HUB1143 tem uma reserva 

de marcha de 42 horas.

Hublot has joined forces with «the eagles» in its latest cre-

ation – Classic Fusion «Selecção Benfica Lisboa». With 113 

years of history, Benfica and Hublot have created an edi-

tion limited to 113 pieces and, together, they have claimed 

victory with their latest chronograph. Now it is the Hublot 

that is the official timekeeper of «the reds». The Classic 

Fusion «Selecção Benfica Lisboa» chronograph will be on 

the wrists of Benfica players and fans all around the world, 

if they so desire. The victories are now counted in Hublot 

time. It was Portuguese artist Diogo Machado (also known 

as Add Fuel) who reproduced, directly on the ceramic, the 

story of the Hublot – Benfica partnership. The work incor-

porates the figure of an eagle; with red highlights, and the 

impression of torn and overlaid images. The black ceram-

ic case, the chronograph counter and the strap in stitched 

alligator leather, are further standout details. Its HUB1143 

self-winding mechanical movement has a 42-hour pow-

er-reserve.

HUBLOT - BENFICA



GRANDE ENTREVISTA \\ MAJOR INTERVIEW

ANTÓNIO 
VALÉRIO 

TEXTO TEXT FILOMENA ABREU E MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY 1, 2 L’OSSERVATORE ROMANO, 3 CEDIDAS 

«Ser padre é viver numa atitude de serviço 
para os outros» // «Being a priest means 

living to serve others»

Simplicity might well be the characteristic that best de-

scribes him. But we could refer to so many others of his 

many attributes. He’s the friend of a friend, a perfection-

ist in everything he does, and of an enviable intelligence. 

António Manuel da Silveira Catana Valério, or Valério, to 

his friends, born in Idanha-a-Nova, a town in the district of 

Castelo Branco, always has a smile on his face. He is always 

ready to reach out to anyone who needs him, whether in 

a simple act of comfort, or even for advice. He grew up in 

a family that had a lot to do with the church, and it didn’t 

take him long to understand that his vocation lay in this 

direction. God’s calling spoke the loudest. He joined the 

seminary at 16. He became a priest in the Society of Jesus. 

Today, eight years later, he is a man who lives to God and 

of everyone surrounding him. Because being of service to 

others is what gives António Valério joy in his life. And be-

cause this issue is, in part, dedicated to the events of May 

13, the day of Our Lady of Fátima, and of Pope Francisco’s 

visit to Portugal, we took time to talk to Valério and listen to 

what he had to tell us. The word «mission» – which Valério 

utters many times –, is the watchword of this interview  

with Villas&Golfe. 

Simplicidade talvez seja a característica que melhor o de-

fine. Mas tantos outros atributos lhe poderíamos atribuir. 

É amigo do amigo, perfeccionista naquilo que faz, respon-

sável nas acções, e de uma inteligência invejável. António 

Manuel da Silveira Catana Valério, ou Valério, para os ami-

gos, natural de Idanha-a-Nova, vila do distrito de Castelo 

Branco, traz sempre consigo um sorriso no rosto. Está 

sempre pronto a estender a mão aos que o procuram, seja 

num simples acto de reconforto, ou mesmo para aconse-

lhar. Cresceu no seio de uma família muito ligada à igreja, 

e não tardou em se aperceber que a sua vocação estava 

naquela direcção. Entrou para o seminário aos 16 anos. 

Tornou-se padre, na Companhia de Jesus. Hoje, passados 

oito anos, é um homem que vive para Deus e para todos 

aqueles que o rodeiam. Porque estar ao serviço dos outros 

é o que dá alegria à vida de António Valério. E porque esta 

edição é, em parte, dedicada ao acontecimento de 13 de 

Maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, e da vinda do Papa 

Francisco a Portugal, conversámos com Valério e ouvimos 

o que ele tinha para nos dizer. A palavra «missão» – que 

tantas vezes Valério refere –, destaca-se nesta entrevista 

à Villas&Golfe. 

PADRE VALÉRIO COM O PAPA FRANCISCO // PRIEST VALÉRIO WITH POPE FRANCISCO



14 \\  Villas&Golfe Villas&Golfe  \\ 15 

Quando e o que o motivou a ser padre?

Poderia dizer que a minha vocação para ser padre se 

desenvolveu naturalmente. Cresci num ambiente familiar 

bastante praticante e implicado na vida da igreja. Há, claro, 

uma altura em que se colocam as questões do que que-

remos ser e se sente que a felicidade nos puxa mais para 

determinadas opções de vida. No meu caso, percebi que 

ser padre era viver numa atitude de serviço para os outros, 

ajudando a viver os grandes momentos da vida, pois o pa-

dre tem esta missão de acompanhar e ajudar as pessoas 

na sua vida humana e de fé. 

Porque escolheu fazer parte da Companhia de Jesus?

Entrei no Seminário com 16 anos mas, a determinada 

altura, conheci a Companhia de Jesus e chamou-me par-

ticularmente a atenção o facto de os jesuítas terem como 

campo de missão a diversidade de lugares e situações, 

muitas vezes de fronteira como o diálogo fé-cultura; fé-

-ciência, trabalho social e missionário; ensino e inves-

tigação em várias áreas do saber; diálogo entre as várias 

confissões cristãs e as outras religiões; evangelização das 

crianças e dos jovens, a par da constante mobilidade (é 

muito raro estarem muitos anos na mesma missão). Isto 

acabou por me fazer decidir ser jesuíta. 

When and what made you want to become a priest?

You could say that my vocation to the priesthood de-

veloped naturally. I grew up in a very religious family and 

involved in church life. There is, of course, a time at which 

questions are asked as to what you want to be and if hap-

piness is pushing you towards certain options in life. In 

my case, I understood that being a priest meant living to 

serve others, helping them through life’s major moments, 

as priests have this mission to accompany and help people 

in their human life and life of faith. 

Why did you choose to be part of the Society of Jesus?

I joined the seminary at the age of 16 years but, at a giv-

en time, I learned of the Society of Jesus and what partic-

ularly caught my attention was the fact that Jesuits have 

diversity of places and situations as their mission field, 

such as the faith-culture dialogue; faith-science, social 

and missionary work; teaching and research in various ar-

eas of knowledge; dialogue between the various Christian 

denominations and other religions; evangelizing children 

and young people, along with the constant mobility (it’s 

very rare to be in the same mission for many years). This 

all saw me decide to become a Jesuit. 

«Estou disponível para qualquer 
missão que me seja dada» \\ «I 

am available for any mission that 
is given to me»

Por que etapas passa a formação de um jesuíta?

A formação de um jesuíta (cerca de 12 anos até ser pa-

dre, e pode ir até aos 20 anos, até à altura da sua integra-

ção definitiva na Companhia) começa com o noviciado 

de dois anos, que é um tempo mais ‘ad-intra’- onde se 

pretende que quem entra na Companhia a possa conhe-

cer bem e que a Companhia também o possa conhecer. É 

um tempo mais dedicado à oração, ao estudo dos textos 

fundamentais da Companhia, onde aprendemos o que é 

ser jesuíta e o que é a vida religiosa, não apenas na teoria, 

mas na prática, ajudados pelos formadores e restante co-

munidade. No final destes dois anos, fazem-se os votos de 

pobreza, castidade e obediência. Seguem-se os estudos 

de Licenciatura em Filosofia. A etapa seguinte é o que se 

chama ‘Magistério’ - onde o jovem jesuíta vive com jesuí-

tas já formados e desenvolve diversas actividades com as 

instituições e as pessoas a quem essa comunidade serve. 

A seguir regressamos ao estudo e fazemos a Licenciatura 

em Teologia, durante cinco anos. Depois destes estudos, 

é-se ordenado padre e dá-se o regresso ao próprio país 

para começar a sua vida de missão. Depois de alguns anos 

de trabalho apostólico, faz-se uma paragem de entre seis 

a nove meses para fazer a cha-

mada Terceira Provação - que 

é o que atualmente estou a fa-

zer. A formação termina quan-

do são concedidos ao jesuíta 

os Últimos Votos, de pobreza, 

castidade e obediência, e um 

quarto voto próprio da Compa-

nhia, que é o voto de Obediência ao Papa para as missões, 

integrando-se definitivamente na Companhia. 

Está, agora, na última provação, pode falar-nos dessa 

experiência? 

Estou com outros 11 jesuítas de vários países a fazer o 

tempo da Terceira Provação, na Bolívia. Terminados os 

estudos e após alguns anos de missão, faz-se este tempo 

de paragem de seis meses, uma formação onde se volta 

às bases do que é ser jesuíta e se aprofunda a missão da 

Companhia de Jesus, que cada um de nós quer fazer o mais 

generosamente possível. É um tempo de oração e estudo, 

mas onde está muito presente o contacto com o povo boli-

viano, em especial as realidades sociais mais frágeis. Neste 

sentido, desenvolvemos também algum trabalho em co-

munidades mais pobres e desfavorecidas, quer em meios 

urbanos, quer em meios mais isolados de missão. Tem sido 

muito entusiasmante a descoberta desta cultura, no con-

tacto com as pessoas mais pobres e simples, no seu modo 

de viver a fé, onde se integram elementos tradicionais  

What stages does Jesuit formation involve?

Formation for a Jesuit (about 12 years to become a priest, 

and can reach 20 years, until his definitive integration in 

the Society) begin with the novitiate lasting two years, 

which is more of an ‘ad-intra’ time – in which the aim is for 

anyone entering the Society to get to know it well and for 

the Society to get to know them too. It is a time more de-

voted to prayer, to studying fundamental texts of the So-

ciety, during which we learn what it means to be a Jesuit 

and what religious life is, not just in theory, but in practice, 

helped by trainers and the rest of the community. At the 

end of these two years, you take vows of poverty, chasti-

ty and obedience. Then you study for a degree in philoso-

phy. The following stage is known as ‘Regency’ – in which 

the young Jesuit lives with Jesuits that have already been 

through their formation and develops a range of activities 

with the institutions and people this community serves. 

Then we return to study and do a degree course in the-

ology, for five years. After these studies, you become or-

dained as a priest and you return to your own country to 

start your mission life. After a few years of apostolic work, 

you take a break of between six and nine months to do the 

so-called Tertianship – which 

is what I’m doing at the mo-

ment. Training ends when the 

final vows are conceded to the 

Jesuit, of poverty, chastity and 

obedience and a fourth vow of 

the Society, which is the vow 

of Obedience to the Pope in 

matters regarding missions, definitively becoming part of 

the Society. 

You are currently in the final stage of formal formation. 

Can you tell us about this experience? 

I am with 11 other Jesuits from various countries doing 

our Tertianship, in Bolivia. With studies completed and 

several years of mission behind us, we take this break for 

six months, formation in which we revisit the essentials of 

what it is to be a Jesuit and deepening the mission of the 

Society of Jesus, which each of us wants to do as gener-

ously as possible. It is a time of prayer and study, but where 

contact with the Bolivian people is very present, in par-

ticular the most fragile social situations. In this sense we 

also work in poorer and disadvantaged communities, both 

in urban environments and in more isolated mission en-

vironments. Discovering this culture has been very excit-

ing, being in contact with poorer, simpler people, with their 

way of living faith, in which very interesting traditional 

native elements have been incorporated. Contact with 

PADRE VALÉRIO COM O PAPA FRANCISCO // PRIEST VALÉRIO WITH POPE FRANCISCO
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indígenas muito interessantes. O contacto com a pobreza e 

os problemas sociais também são um campo de experiên-

cia e reflexão para a missão futura, no sentido de encontrar 

modos de superar a pobreza e a injustiça, atitude que está 

no centro do Evangelho.

O que vai acontecer quando terminar a terceira prova-

ção e regressar a Portugal?

Estou disponível para qualquer missão que me seja dada, 

mas, no meu caso, e se não houver outros desenvolvimen-

tos, está previsto que continuarei a missão que tinha an-

tes de vir. Sou Director do Secretariado Nacional do Apos-

tolado da Oração, a Rede Mundial de Oração do Papa em  

Portugal, que tem como missão fomentar a vida de oração 

e a formação e compromisso cristão nas paróquias, sobre-

tudo através da sua atividade editorial (livros e revistas) e 

projectos de oração digital, que tem tido um grande suces-

so, como o www.passo-a-rezar.net; o www.clicktopray.org 

e o www.ovideodopapa.org, instrumentos que divulgam 

em cada mês os desafios (ou 

intenções) que o Papa aponta 

para o mundo e para a missão 

da Igreja.

Houve uma desmistifica-

ção da Companhia de Jesus 

desde que o mundo teve um 

Papa jesuíta?

Não diria uma desmistifica-

ção, mas certamente um maior conhecimento do que é a 

Companhia, do que pretende ser a sua missão e que algo 

se nota nos discursos e gestos de Francisco, a par do seu 

extraordinário carisma pessoal: uma preocupação com a 

renovação e actualização das estruturas e linguagem da 

igreja, para um maior serviço ao Evangelho, a proximida-

de com as realidades sociais e humanas mais frágeis e um 

apelo constante a discernir os modos de presença da igreja 

nos desafios que hoje o mundo, com toda a complexidade 

que tem, coloca à presença da mensagem cristã. 

O Papa vem a Portugal para as cerimónias do centenário 

das aparições de Nossa Senhora de Fátima. Além disso, irá 

canonizar os pastorinhos. Como vê a companhia a ‘ques-

tão’ de Fátima e como têm vivido os jesuítas em Portugal 

estas notícias?

A Companhia de Jesus sempre acompanhou com en-

tusiasmo e interesse a questão de Fátima, na medida em 

que a igreja também foi reconhecendo o seu lugar dentro 

da vida da Igreja em Portugal. Muitos jesuítas se dedicaram 

ao estudo e divulgação da mensagem de Fátima e todos  

os anos se organizam muitas actividades, peregrinações, 

poverty and social issues is also an area of experience and 

reflection for the future mission, in terms of finding ways 

of overcoming poverty and injustice; an attitude at the core 

of the gospel.

What will happen when you finish your Tertianship and 

return to Portugal?

I am available for any mission that is given to me, but, 

in my case, and if there are no further developments, it is 

planned that I will continue the mission I had before com-

ing. I am the director of the National Secretariat of the 

Apostleship of Prayer, the Pope’s Worldwide Prayer Net-

work in Portugal, the mission of which is to foster life of 

prayer and formation and Christian commitment in par-

ishes, in particular through publishing (books and maga-

zines) and digital prayer projects, which have proved highly 

successful, such as www.passo-a-rezar.net; www.click-

topray.org and www.ovideodopapa.org; instruments that 

disclose every month the challenges (or intentions) that 

the Pope gives to the world and 

to the mission of the Church.

Has there been a demystifi-

cation of the Society of Jesus 

since the world has had a Jesuit 

Pope?

I wouldn’t say demystifica-

tion, but certainly a greater 

awareness of what the Society 

is, of what its mission is and something that can be seen 

in the speeches and gestures of Francis, along with this 

extraordinary personal charisma: a concern for the reno-

vation and updating of the structures and language of the 

church, for a greater service to the gospel, closer proximity 

to more fragile social and human realities and a constant 

call to distinguish ways for the church’s presence in the 

challenges that the world, with all the complexity it has, 

places at the presence of the Christian message today. 

The Pope is coming to Portugal to attend the ceremonies 

for the centenary of the apparitions of Our Lady of Fatima. 

Besides this, he will canonise the shepherd children. How 

does the Society see the ‘issue’ of Fátima and what have 

Jesuits in Portugal reacted to this news?

The Society of Jesus has always kept up a keen interest 

in the matter of Fátima, inasmuch as the church has also 

been recognising its place within the life of the Church 

in Portugal. Many Jesuits have dedicated themselves to 

studying and divulging the message of Fátima and every 

year many activities and pilgrimages to Fátima, espe-

cially with young people, are organised. The news of the  

«A Companhia de Jesus sempre 
acompanhou com entusiasmo e 

interesse a questão de Fátima» \\ 
«The Society of Jesus has always 

kept up a keen interest in the 
matter of Fátima»
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especialmente com jovens, a Fátima. A notícia da canoni-

zação dos pastorinhos é, naturalmente, recebida com mui-

ta alegria, por serem modelos de uma transparência notá-

vel do Evangelho, na simplicidade da vida destas crianças.

Dentro da própria Igreja há várias teorias sobre o que de 

facto aconteceu em Fátima há cem anos. A Igreja não de-

veria ser unânime nestas questões?

A Igreja é unânime nesta questão: primeiro a nível dioce-

sano, logo poucos anos depois das aparições; depois a nível 

nacional; e, finalmente, a nível dos próprios Papas, entre os 

quais João Paulo II, que tem um destaque inigualável, por-

que sempre valorizou o conteúdo e os efeitos que a mensa-

gem, que Nossa Senhora deixou aos pastorinhos, tem nos 

cristãos e em todo o mundo. Há pessoas dentro da Igreja 

que olham com alguma desconfiança para Fátima, mas, a 

meu ver, são mais impressões pessoais que algo pensado 

a partir de uma mensagem tão profunda como é Fátima. 

O risco é sempre exagerar uma perspectiva, sem ter em 

conta a totalidade e, sobretu-

do, os seus frutos humanos e 

espirituais, que em Fátima são 

muito abundantes.

O Geral dos jesuítas é por 

vezes chamado de Papa Negro. 

Porquê?

Temos que separar o que, 

historicamente, se pode apli-

car a esta expressão e a conotação negativa que se lhe deu, 

especialmente quando, em tempos de perseguição (em 

Portugal, desde o Marquês de Pombal até à 1.a República), 

se desenvolveram grandes campanhas contra os jesuítas. 

Desde a sua fundação que Inácio de Loiola pensou num 

grupo de religiosos muito preparados para estar ao servi-

ço directo do Papa, para as missões a que ele os quisesse 

destinar. E assim, eram enviados para missões de grande 

importância e influência, junto de reis, nas universidades 

e no mundo da cultura, nas missões do Oriente e no Novo 

Mundo. Esta importância da Companhia valeu ao seu Su-

perior Geral este ‘título’, que não corresponde de todo à rea-

lidade e ao que a Companhia pensa de si mesma. O Geral 

dos Jesuítas não é um poder ao lado do Papa, mas sim o 

representante de uma ordem religiosa que está ao serviço 

do Papa. Quanto ao negro, era porque o Geral dos Jesuítas 

veste de batina negra, como os outros padres, que contras-

ta com a batina branca do Papa. 

canonisation of the shepherd children is, naturally, wel-

comed with great joy, as they are models of a notable 

transparency of the gospel, in the simplicity of the life of 

these children.

Within the Church itself there are many theories as to 

what actually happened in Fátima one hundred years ago. 

Shouldn’t the Church be unanimous on these matters?

The Church is unanimous in this matter: firstly at the 

diocesan level, in the years immediate subsequent to the 

apparitions; then at a national level; and finally, at the level 

of the Popes themselves, including John Paul II, who was 

of unrivalled importance in this as he always valued the 

content and the effects that the message, which Our Lady 

gave to the shepherd children, has on Christians and all 

around the world. There are people within the Church that 

view Fatima with some suspicion, but, in my opinion, they 

are more personal impressions than something thought 

about a message as deep as that of Fátima. The risk is to 

always exaggerate a perspec-

tive, without taking every-

thing into account and, above 

all else, its human and spiritual 

rewards, which are very abun-

dant in Fátima.

The Superior General of the 

Jesuitsis is sometimes referred 

to as the Black Pope. Why?

We have to separate what, historically, could be applied 

to this expression and the negative connotation that has 

been given to it, especially in time of persecution, when (in 

Portugal, since the Marques of Pombal until the 1st Repub-

lic) great campaigns were waged against Jesuits. Since its 

foundation, when Ignatius of Loyola thought of group of re-

ligious men well prepared to be in the direct service of the 

Pope, for missions which he wished to put them on. And 

so, they were sent to missions of great importance and in-

fluence, alongside kings, at universities and in the world of 

culture, in the mission of the Orient, and in the New World. 

This importance of the Society earned the Superior Gener-

al this title, which doesn’t have anything to do with reality 

or with what the Society thinks about itself. The Superior 

General of the Jesuits is not a power at the side of the Pope, 

rather a representative of a religious order, which serves 

the Pope. As to the ‘Black’, this was because the Superior 

General of the Jesuits wore black robes, like other priests, 

which contrasts with the white robes of the Pope. 

«A notícia da canonização dos 
pastorinhos é, naturalmente, 

recebida com muita alegria» \\ 
«The news of the canonisation of 
the shepherd children is, naturally, 

welcomed with great joy»



O GRANDE SEGREDO DE DALÍ
DALI’S GREAT SECRET

TEXTO TEXT MARIA CRUZ (COM A COLABORAÇÃO DE TIAGO FEIJÓO) \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY © DIREITOS RESERVADOS

DALÍ APRESENTA PINTURA AO PADRE COLGAN // DALÍ PRESENTS THE FINAL PAINTING TO FATHER COLGAN

VISÃO DO INFERNO // VISION OF HELL

ART  CULTURE



Aos 55 anos (1959), Salvador Dalí – o espanhol surrea-

lista – viu-se espiritualmente preso entre o ateísmo e a 

cresça em Deus (o pai era ateu e a mãe era católica), che-

gando a escrever na sua autobiografia «O céu deve ser 

encontrado exactamente no centro do seio do homem 

que tem fé». «Neste momento ainda não tenho fé, e temo 

que morra sem o céu», acrescentara. À data, Salvador Dalí 

foi convidado por John Haffert, co-fundador e director do 

Apostolado Mundial de Fátima (também conhecido como 

O Exército Azul) para pintar uma imagem da primeira  

visão vista em 1917 pelos pastorinhos de Fátima. E a obra, 

em tela, A Visão do Inferno, ficou mais tarde para a história 

da humanidade.  

At the age of 55 years (1959), Salvador Dalí – the Span-

ish surrealist – found himself spiritually trapped between 

atheism and belief in God (his father was an atheist and his 

mother a catholic), to the point where he wrote in his au-

tobiography «Heaven is to be found exactly in the centre 

of the bosom of the man who has faith». «At this moment 

I do not yet have faith, and I fear I shall die without heav-

en», he added. At the time, Salvador Dalí was invited by 

John Haffert, co-founder and director of the World Apos-

tolate of Fátima (also known as the Blue Army) to paint an  

image of the first vision seen in 1917 by the shepherd chil-

dren of Fátima. And the work, painted on canvas, The Vi-

sion of Hell, later became part of the history of humanity.  

Esta pintura fez com que Dalí passasse um tempo com o 

cónego José Galamba, e, seguidamente, conversasse com 

a Irmã Lúcia, a única pastorinha viva naquela altura. Dalí 

após esta passagem por Fátima tornou-se mais religioso. 

Segundo as palavras de Nicolas Descharnes, especialista 

em Dalí, ele converteu-se, mas «escondeu-o das pessoas 

do seu círculo», e apenas as pessoas mais próximas (es-

posa e seus amigos aristocráticos) tinham conhecimen-

to disso. Este era o Segredo de Dalí. Dalí retratou a visão a 

partir do relato e das memórias da Irmã Lúcia, e, em tela, a 

pintura ganhou cor e força. «A dificuldade que ele teve ao 

pintar esta visão mostra que se importava massivamente 

com a pintura», disse Carlos Evaristo, historiador de Fáti-

ma e presidente da Fundação Histórica Cultural Oureana 

em Fátima, naquela época, fundada por John Haffert para 

estudar a história de Portugal. 

Quando Dalí foi recebido por José Galamba, estava tão 

entusiasmado que lhe disse: «Imagine, a terra abriu aqui 

mesmo e as crianças viram o Inferno». Depois do encontro 

com a Irmã Lúcia, Dalí confessou-se ao Padre José. Poste-

riormente, regressou a Port Lligat, na Espanha, onde pintou, 

em segredo, A Visão do Inferno. Mas ninguém viu a pintura 

até ela ser apresentada ao Monsenhor Harold Colgan, fun-

dador do Exército Azul, havendo uma imagem (imagem 1) 

que retrata esse momento em que Dalí, de olhos arregala-

dos, olha para o rosto do padre que está surpreendido com 

o que vê. No Santuário de Fátima poucos foram aqueles 

que gostaram da pintura. Como o quadro não atraiu mui-

ta atenção, Haffert pendurou a obra no seu escritório em 

Nova Jersey, mais tarde no apostolado e, posteriormente, 

no Exército Azul em Nova Jersey, onde o colocou debaixo 

da cama de uma freira. Ali foi esquecido durante quase 30 

anos, até ser descoberto em 1997, e, passados uns anos, foi 

vendido a um coleccionador de arte. Dalí dividiu a sua vida 

entre os amigos da arte e aqueles com quem ele ia à igreja. 

Foi assim que se tornou o maior Segredo de Dalí. 

Só em 2012, quando Paul Perry iniciou a investigação 

sobre a pintura, é que se descobriu o significado da obra 

e o Segredo de Dalí. Como nos comentou Perry em entre-

vista, que pode ler mais à frente nesta reportagem, «Foi 

surpreendente ver que tantas pessoas esperavam que o 

inferno parecesse um lugar atraente». Mas Perry não fi-

cou por aqui. Iniciou a investigação sobre o efeito que essa 

obra teve sobre Dalí e documentou, em filme, alguns dos 

acontecimentos, através de testemunhos de quase todas 

as pessoas, ainda vivas, que conheciam o artista, consul-

tou o Exército Azul e o arquivo de John Haffert. O resultado 

da pintura A Visão do Inferno remete-nos para a imagem 

do medo, da esperança, da angústia e do mistério. A pre-

sença de Nossa Senhora Virgem Maria no canto superior 

direito da obra transmite pureza, paz, no meio de um infer-

no. Considerado um dos maiores artistas do século XX, Dalí 

encontrou Deus quase por um acaso. 

Painting this work meant that Dalí spent some time with 

canon José Galamba, and, afterwards, he spoke with Sister 

Lúcia, the only shepherd child alive at that time. Follow-

ing this time spent in Fátima, Dalí became more religious. 

According to the words of Nicolas Descharnes, an expert 

in Dalí, he converted, but «hid it from people in his circle», 

and only his nearest and dearest (his wife and his aristo-

crat friends) knew of this. Dalí portrayed the vision using 

the account and the memories of Sister Lúcia, and, in its 

final form, the painting gained in colour and power. «The 

difficulty he had in painting this vision shows the massive 

importance of the painting,» said Carlos Evaristo, Fátima 

historian and president of the Fundação Histórica Cultural 

Oureana in Fátima, at that time, founded by John Haffert to 

study the history of Portugal. 

When Dalí was welcomed by José Galamba, he was 

so excited that he told him: «Imagine, the earth opened 

up right here and the children saw hell». After his meet-

ing with Sister Lúcia, Dalí confessed to Father José. Sub-

sequently he returned to Port Lligat, in Spain, where he 

painted, in secret, The Vision of Hell. But nobody saw the 

painting until it was presented to Monsignor Harold Col-

gan, founder of the Blue Army, and there is an image (im-

age 1) that portrays this moment in which Dalí, wide-eyed, 

is looking at the priest’s face, who is surprised by what he 

sees. Few were those who liked the painting at the Sanc-

tuary of Fátima. As the painting didn’t attract much atten-

tion, Haffert hung the work in his office in New Jersey, later 

in the apostolate and after that in the Blue Army in New 

Jersey, where he placed it under the bed of a nun. There it 

lay forgotten for almost 30 years, until it was discovered in 

1997, and, a few years later, was sold to an art collector. Dalí 

divided his life between art friends and those he went to 

church with. This is how it became Dalí’s Greatest Secret. 

Only in 2012, when Paul Perry began researching the 

painting, did the meaning of the work and Dalí’s Secret 

come to light. As Perry explained when interviewed, which 

you can read later in this report, «It was surprising to see 

that so many people were expecting hell to appear an at-

tractive place.» But Perry didn’t just stop there. He started 

researching on the effect of this work on Dalí and docu-

mented, in film, some of the events, through testimonies 

of people, still living, who knew the artist, while consulting 

the Blue Army and the archives of John Haffert. The result 

of the painting The Vision of Hell brings us to the image of 

fear, of hope, of anguish and of mystery. The presence of 

the Blessed Virgin in the top right corner of the work trans-

mits purity, peace, in the heart of hell. Considered one of 

the greatest artists of the 20th century, Dalí found God al-

most by chance. 
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Autor de quatro best-sellers do New York Times, e docu-

mentarista de obras como Afterlife (Quase-Morte), The 

Lost Years, e Dali’s Greatest Secret (O Segredo de Fátima de 

Dalí), Perry faz parte dos cavaleiros na Ordem de São Mi-

guel da Ala (OSMA), a mais antiga ordem de cavalaria de 

Portugal. Sempre olhou o jornalismo como a profissão per-

feita. Enquanto editor em algumas das mais prestigiadas 

revistas da América, no decorrer do seu percurso procurou 

o caminho das descobertas de grandes mistérios. «O mis-

tério é o que torna o mundo excitante e a vida vale a pena 

ser vivida», salienta Perry. 

O que o motivou a desenvolver o documentário Dali’s 

Greatest Secret (O Segredo de Fátima de Dalí)? 

Tenho o que eu chamo, em tom de brincadeira, «o gene 

da curiosidade», porque, sobretudo, nasci curioso. Um 

grande artista pode levar a sua mente para lugares que 

nunca teria ido sozinha. Foi assim que me senti quando 

vi o quadro A Visão do Inferno, de Dalí, pela primeira vez. 

Estava repleto de imagens que eu nunca teria concebido 

sozinho, imagens muito poderosas do próprio inferno e 

vários cenários de como lá chegar, tal como a guerra e o 

ódio, que conduzem à destruição da alma. Pude ter esse 

imaginário logo ao olhar para aquele magnífico quadro, 

mas quis saber por que é que Dalí usou tanto o poder da 

imaginação, num quadro para o qual foi contratado para 

pintar. Normalmente não faria tanto esforço num trabalho 

contratado como este. De repente, acreditava no inferno e 

isso fazia com que acreditasse também no céu. Quis saber 

o que tinha acontecido – por que se tinha transformado –, 

e foi nesse momento que decidi contar a história de Dalí e 

desse quadro.

Em traços gerais, de que trata o documentário?

Este documentário é a história nunca contada do artista 

Salvador Dalí e a forma como o seu quadro, A Visão do In-

ferno, teve um impacto profundo na sua vida e no seu tra-

balho. É uma representação de uma das visões religiosas 

vistas pelos três pastorinhos em Fátima, em Portugal, em 

1917. Há cem anos! O quadro foi concluído em 1962 e veio 

Author of four New York Times bestsellers, and maker of 

documentaries such as Afterlife, The Lost Years, and Dali’s 

Greatest Secret, Perry belongs to the Order of Saint Michael 

of the Wing (OSMA), Portugal’s oldest order of chivalry. He 

has always seen journalism as the perfect job. As an ed-

itor in some of America’s most prestigious magazines, 

throughout his career he has chosen the path of uncov-

ering great mysteries. «Mystery is what makes the world 

exiting and what makes life worth living», stresses Perry. 

What led you to produce the documentary, Dali’s Fati-

ma Secret? (In the United States the name is Dali’s Great-

est Secret)

I have what I jokingly call “the curiosity gene” because I 

was born with a curiosity about everything. That is espe-

cially true of art. A great artist can take your mind to plac-

es it never would have gone on its own. That’s how I felt 

when I first saw Dali’s painting Vision of Hell. It was filled 

with imagery that I could not have conceived on my own, 

very powerful images of a hell itself and various scenarios 

for getting there, like war and hate, all of which lead to the 

destruction of the soul. I could see this imagery immedi-

ately upon looking at this magnificent painting and I had to 

know why Dali had used so much of his power to imagine 

on a painting that he was hired to paint. Usually he would 

not put so much effort into a work for hire like this was. But 

something had truly happened in producing this painting. 

He had become a believer in hell and that would make him 

a believer in heaven, too. I wanted to know what had hap-

pened – why he had become transformed – and that was 

when I decided that the story of Dali and this painting had 

to be told. 

In general terms, what is this documentary about?

This documentary is the untold story of artist Salvador 

Dali and the ways in which his painting, Vision of Hell, had 

a profound effect on his life and work. It is a painting of one 

of the religious visions seen by three children in Fatima, 

Portugal in 1917, one hundred years ago this month! The 

painting was completed in 1962 and came at a time when 

PAUL PERRY
«Tenho o gene da curiosidade» 

«I have the curiosity gene» 
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num momento em que o artista estava profundamente 

preocupado com a sua morte. Ele pensou em ser clonado 

ou até congelado na esperança de ser ressuscitado déca-

das mais tarde, como forma de, pelo menos, alcançar algu-

ma expressão de imortalidade. Mas, enquanto trabalhava 

em A Visão do Inferno, ele via-se a ser puxado às suas raí-

zes religiosas. Na pesquisa feita para este filme, descobri-

mos que mantinha escondida a sua devoção recém-des-

coberta da maioria das pessoas para que ele não perdesse 

a sua reputação intelectual e anti-igreja. Acima de tudo, o 

Dali’s Greatest Secret é algo com que todos nós sonhamos, 

a vida eterna. E porque manteve escondida a sua transfor-

mação de volta à Igreja Católica, este filme é um aditamen-

to significativo à biografia de Dalí. Estou muito orgulhoso 

por isso, mas não só. Este filme é uma conquista artística 

e jornalística!

O que mudou na vida de Salvador Dalí depois de ter pin-

tado esse quadro?

A organização que encomendou o quadro, um aposto-

lado católico conhecido como «O Exército Azul», acabou 

por esconder o quadro debaixo da cama de uma freira na 

sede da organização em Nova Jersey. Dalí não sabia que a 

pintura estava escondida e não parecia importar-se. Pin-

tou quadros religiosos por muitos anos, mas depois de ter  

he was deeply concerned about his death and was openly 

concerned about his mortality. He considered being cloned 

or even frozen  in hopes of being resurrected decades later 

as a means of achieving at least some form of immortality. 

But as he worked on the Vision of Hell, he found himself 

being drawn back to his religious roots. In researching this 

film we found that he kept his new found devotion from 

most people so he would not lose his intellectual and an-

ti-church reputation. As much as anything, Dali’s Fatima 

Secret is about something we all dream of, everlasting life. 

And because he kept his transformation back to the Cath-

olic Church such a secret, this film is a significant addition 

to Dali’s biography.  I am very proud of it for that reason, 

but not that alone. This film is an artistic and journalistic 

achievement!

How else did Dali’s life change as a result of this painting?

The organization that commissioned the painting, a 

Catholic apostolate known as The Blue Army, ultimately 

hid the painting underneath a nun’s bed at their head-

quarters in New Jersey. Dali didn’t know that the painting 

had been hidden and didn’t seem to care. He had painted 

religious paintings for many years, but after Vision of Hell 

was completed in 1962, the number of religious paint-

ings he created increased substantially. There is even one 
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acabado A Visão do Inferno o número de pinturas religiosas 

que ele criou aumentou consideravelmente. Existe mesmo 

um quadro que se encontra na galeria da arte papal do Va-

ticano, que foi pintado ao mesmo tempo que A Visão do 

Inferno, e que foi claramente inspirado na mesma fonte do 

pensamento criativo. O quadro que se chama A Trindade é 

bastante risqué para uma instituição religiosa. 

A sua vida mudou com o resultado desta pintura. Encon-

trámos muitas fotos de Dalí a ir à missa depois de este qua-

dro ser concluído. Muitas vezes escapava da sua casa, com 

a sua esposa Gala, e assistia à missa em segredo. De facto, 

o ex-presidente da câmara de Cadaqués, na Espanha, perto 

de Port Lligat, onde Dalí vivia metade do ano, disse que Dalí 

começou a ir à missa na Igreja de Santa Maria diariamente, 

sendo que muitas vezes com o próprio presidente. É difícil 

acreditar que Dalí pode ter tido uma vida tão secreta, mas, 

foi assim, de acordo com muitos que viviam este segredo 

com ele.

Onde se encontra actualmente a obra - A Visão do  

Inferno?

Bem, não está debaixo da cama de uma freira, isso pos-

so afirmar! Esqueceram que o quadro estava debaixo da 

cama da freira. Foi uma freira a limpar o aposento que o 

descobriu. Estava selado na caixa de madeira que Dalí ti-

nha construído. Uma outra freira - uma amante de arte - 

percebeu que se tratava verdadeiramente de um quadro 

de Dalí. Foi ter com o homem que o encomendou - John 

Haffert -, e ele contou-lhe a história do quadro. Quando a 

notícia desta obra perdida de Dalí começou a espalhar-se, 

o quadro foi exibido numa exposição itinerante da obra de 

painting that hangs in the Vatican’s Papal Art Galley that 

was painting at the same time as Vision of Hell and was 

clearly inspired from the same well of creative thought.  

The painting is called The Trinity and it’s quite risqué for a 

religious institution. 

But you asked how his life changed as a result of this 

painting. We found many photos of Dali going to Mass 

after this painting was completed. Often times he would 

sneak out of his home with his eccentric wife Gala and at-

tend Mass in secret. In fact the former mayor of Cadaques, 

Spain near Port Lligat where Dali lived half the year said 

that Dali started going to Mass at the Church of Santa Ma-

ria on a daily basis, often times with the mayor himself. It’s 

hard to believe that Dali could have such a secret life, but 

he did according to many who lived this secret with him. 

Where is Vision of Hell currently on display?

Well it’s not under a nun’s bed, I can tell you that! They 

forgot that the painting was under the nun’s bed, if you can 

believe that! It was a nun who discovered it, sealed in the 

wooden box Dali had made for it, when she was cleaning 

the nun’s quarters. Another nun – an art lover – realized 

it was truly a Dali and she went to the man who com-

missioned it, John Haffert, and he told her the story of the 

painting. When news began to spread about this lost work 

of Dali’s, the painting was displayed in a touring exhibit of 

Dali’s work and then returned to The Blue Army. In 2008 

it was put on sale by The Blue Army and purchased by a 

private art collector in Connecticut. It hangs in his private 

gallery and is occasionally loaned to museum exhibits. It 

Dalí, e, em seguida, devolvido ao «Exército Azul». Em 2008 

foi posto à venda pelo Exército Azul e adquirido por um co-

lecionador de arte particular de Connecticut. Encontra-se 

na sua galeria privada e às vezes é emprestado, para expo-

sições em museu. É uma magnífica obra de arte. Cada vez 

que olho para o quadro vejo imagens novas e diferentes. 

Dalí não era apenas um mestre do visível, mas também do 

subconsciente.

O que significa para si o facto de o documentário ter sido 

várias vezes premiado (Festival de Cinema de Madrid, Ber-

lin International, Festival de Cinema de Nevada)?

Significa que captámos o génio e os pensamentos sub-

conscientes de Salvador Dalí. Essas são coisas muito po-

derosas e difíceis de captar, tanto mais de uma pessoa tão 

ilusória como Dalí. Penso que o que isso significa é melhor 

resumido pelo Cardeal Monezemolo, de Espanha, que as-

sistiu ao filme, em São Marinho, comigo, com os produtores 

associados do filme e vários membros da realeza europeia. 

«Capturou relâmpagos numa garrafa», disse ele. Isso é 

uma coisa muito difícil de fazer e isso deixa-nos - porque 

isso foi um trabalho de equipa -, muito orgulhosos.

E o Perry que ligação tem a Fátima?

Tenho que ser sincero com Fátima. Inicialmente não 

gostava do local. Era muito novo e moderno e parecia mui-

to mais comercial, do que outros locais de peregrinação 

que visitei. Mas regressei várias vezes a Fátima, desde a 

primeira vez que fui lá para trabalhar na história do qua-

dro. E cada vez que vou aprendo a amá-lo mais. E torno-me 

mais receptivo ao facto de que é tão moderno porque tem 

de ser: Fátima aconteceu há apenas 100 anos, é moderno 

no mundo dos milagres e locais de peregrinação. Além dis-

so, tenho alguns bons amigos lá, como Carlos Evaristo, que 

é bem mais do que uma estrela de televisão em Portugal, 

é também um especialista na história das relíquias sagra-

das, que é o tema do nosso próximo filme. E, claro, o duque 

de Bragança, cujo conhecimento tem, na profundidade que 

só a realeza pode proporcionar. Há tanto em Portugal que é 

novo para os meus olhos americanos. Sempre que lá vou 

experimento um mundo que é novo para mim, e um mun-

do que não consigo deixar de explorar.

Estamos a pouco dias da vinda do Papa a Fátima. O que lhe 

diria sobre o quadro que inspirou o Dali’s Greatest Secret?

Bem, não havendo muito tempo com o Papa, falaria di-

rectamente e muito rápido. Dir-lhe-ia que a Irmã Lúcia viu 

uma foto do quadro em 1997, e disse ao seu intérprete: Dalí 

tinha representado o Inferno tão de perto que não seria hu-

manamente possível. «Para mim, isso faz do próprio qua-

dro uma visão religiosa, uma fonte de poder transforma-

dor». Depois dar-lhe-ia uma cópia do filme. Ele também 

tem o gene da curiosidade, então, quem sabe, onde isso  

o levaria... 

is a magnificent piece of art. I see new and different imag-

es every time I look at it. Dali was not only a master of the 

canvas, but of the subconscious as well.

This movie has won several awards (Madrid Film Festi-

val, Berlin International, Nevada Film Festival) what does 

that mean to you?

It means that we captured the genius and subconscious 

thoughts of Salvador Dali. Those are very powerful and 

difficult things to capture, especially from such an illusive 

subject as Dali. I think what it means is best summed up 

by Cardinal Monezemolo of Spain who watched the film 

in San Marino with me, the film’s associate producers, and 

several members of European royalty. “You have captured 

lightning in a bottle,” he said. That is a very difficult thing to 

do and it makes me – and us, because an entire crew was 

involved -  very proud to have done such a thing.   

And how about Fatima? What is your relationship to Fati-

ma? And what does the message of Fatima mean to you?

I have to be honest about Fatima. Initially I wasn’t fond of 

it. It was too new and modern and it seemed so much more 

commercial than other pilgrimage sites I have visited. But I 

have returned to Fatima many times since I first went there 

to work on the story of the painting. And every time I have 

grown to love it more. And I have become more accepting 

of the fact that it is so modern because it has to be: Fatima 

happened only 100 years ago, which is modern in the world 

of miracles and pilgrim sites. Plus I have some very good 

friends there, including Carlos Evaristo, who is not only a 

television star in Portugal, he is also an expert in the histo-

ry of holy relics, which is the subject of our next film. And 

of course the Duke of Braganza, whose knowledge has 

the kind of depth that only royalty can provide. There is so 

much in Portugal itself that is new to my American eyes. 

When ever I come there I experience a world that is new to 

me, and one I can’t help but explore.  

In a few days the Pope will visit Fatima. What would 

you tell him about the painting that inspired Dali’s Fati-

ma Secret.

Well, you don’t get much time with the pope, so I would 

speak direct and quickly. I would tell him that Sister Lucia 

saw a photo of the painting in 1997 and told her interpret-

er that Dali had represented Hell as closely as is humanly 

possible. “To me that makes the painting itself a religious 

vision, a source of transformative power,” I would say. Then 

I would give him a copy of the film.

He too has the curiosity gene, so who knows where that 

would take him….  
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Cem anos depois // One hundred years later

ART  CULTURE

SANTUÁRIO DE FÁTIMA // SANCTUARY OF FÁTIMA



A 13 de Maio de 1917, três crianças (Lúcia, Jacinta e Francis-

co) cuidavam de um pequeno rebanho, no lugar da Cova da 

Iria, em Fátima, quando foram surpreendidas pela aparição 

de uma «Senhora mais brilhante que o sol». Segundo reza 

a História, ou a fé de todos quantos acreditam, outras vezes 

apareceu, sendo que numa delas a Senhora pediu: «Quero 

dizer-te que façam aqui uma capela em minha honra».

Volvidos que são cem anos, a Capelinha das Aparições 

está desde 1919 num dos locais onde as aparições se de-

ram, mas o número crescente de peregrinos fez com que 

outras construções se erigissem, como a Basílica de Nossa 

Senhora do Rosário, cuja construção iniciou em 1928, e a 

Igreja da Santíssima Trindade, concluída em 2007 e eleva-

da à categoria de basílica em 2012. Enquanto o Santuário 

crescia, formava-se uma vila (hoje cidade) nas redonde-

zas, atraindo pessoas que de alguma forma estavam en-

volvidas com as actividades do Santuário ou se ocupavam 

num comércio de bens e serviços voltados principalmente 

para os peregrinos.

O Santuário de Fátima é, por excelência, um local de pe-

regrinação, preservando a memória dos acontecimentos 

que levaram à sua fundação e que provocaram desde logo 

um grande impacto na devoção popular. A sua relevância 

do ponto de vista religioso é há muito reconhecida e por 

vontade da Sé Apostólica este é um Santuário Nacional. É 

também um dos mais importantes santuários marianos 

do mundo e um dos maiores destinos internacionais de 

turismo religioso, recebendo cerca de seis milhões de visi-

tantes por ano, cujas motivações parecem ser a devoção, a 

promessa e a busca de um ambiente espiritual e calmo. Foi 

distinguido com duas rosas de ouro papais e visitado pelo 

Papa Paulo VI (1967), Papa João Paulo II (1982, 1991 e 2000) 

e Papa Bento XVI (2010). 

On May 13, 1917, three children (Lúcia, Jacinta and Fran-

cisco) were tending a small flock of sheep, in Cova da Iria, 

in Fátima, when they were surprised by the apparition of 

a «woman brighter than the sun». According to the story 

or the faith of all those who believe, one of the times when 

she appeared, the woman asked: «I want to tell you to 

build a chapel here in my honour».

Since 1919, the Chapel of the Apparitions has stood in one 

of the sites where the apparitions took place, but the in-

creasing number of pilgrims led to other constructions such 

as the Basilica of Our Lady of the Rosary, whose construc-

tion began in 1928, and the Church of the Holy Trinity, com-

pleted in 2007 and promoted to the category of basilica in 

2012. As the Sanctuary grew, a small town (now city) formed 

in its surroundings, attracting people who were somehow 

involved in the sanctuary’s activities or employed in trading 

of goods and services primarily aimed at pilgrims.

The Sanctuary of Fátima is a place of pilgrimage par ex-

cellence, preserving the memory of the events that led to 

its foundation and that from the outset had a great impact 

on popular devotion. Its relevance from a religious point of 

view has long been recognised and by the will of the Ap-

ostolic See this is a National Sanctuary. It is also one of the 

world’s most important Marian sanctuaries and one of the 

largest international destinations for religious tourism, re-

ceiving around six million visitors a year, whose motiva-

tions appear to be devotion, the promise and the quest for 

a spiritual and peaceful environment. It has been distin-

guished with two papal golden roses and visited by Pope 

Paul VI (1967), Pope John Paul II (1982, 1991 and 2000) and 

Pope Benedict XVI (2010).

This year, marking the centenary of the apparitions in 

Cova da Iria and at the invitation of the President of the 

O Santuário de Fátima é, por 
excelência, um local de peregrinação.  
\\ The Sanctuary of Fátima is a place 

of pilgrimage par excellence.

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA // OUR LADY OF FÁTIMA

Villas&Golfe  \\ 33 32 \\  Villas&Golfe



Este ano, assinalando o Centenário das Aparições na 

Cova da Iria e a convite do Presidente da República, o Papa 

Francisco, que tem uma forte devoção mariana, virá em 

peregrinação ao Santuário de Fátima nos dias 12 e 13 de 

Maio, onde são esperados cerca de um milhão de pere-

grinos. Grande parte deles percorre um longo caminho a 

pé, movidos por promes-

sas, agradecimentos, pela 

fé, convívio, sacrifício e pela 

vontade de ver de perto um 

Papa que apregoa a simplici-

dade e a humildade, que está 

ao lado do povo mais sofri-

do, que não teme a verdade 

e a perseguição e que tem 

apaixonado crentes e não 

crentes. Quanto a Francisco 

e Jacinta, beatificados pelo 

Papa João Paulo II a 13 de 

maio de 2000, serão cano-

nizados pelo Papa Francisco, 

aquando da sua visita a Portugal, processo que estava de-

pendente do reconhecimento de um milagre, que aconte-

ceu em 2013, com a cura de uma criança brasileira. Jacinta 

será, assim, a mais nova santa não-mártir da Igreja, com 

apenas nove anos.

Encarado inicialmente com relutância, mas reconhe-

cido como válido em 1930, o fenómeno de Fátima foi-se 

espalhando e aquela pequena aldeia do distrito de Leiria 

transformou-se no ‘Altar do Mundo’, para onde este ano os 

olhares se voltarão com mais veemência.

Republic, Pope Francis, who has a strong Marian devotion, 

will come on a pilgrimage to the Sanctuary of Fátima on 

May 12 and 13, where approximately one million pilgrims 

are expected. A large number of them walk a long way, 

driven by promises, thankfulness, by faith, by together-

ness, by sacrifice and by the desire to see up close a Pope 

who preaches simplicity 

and humility, who is on the 

side of the people who suf-

fer most, who does not fear 

truth and persecution, and 

who has won over believ-

ers and nonbelievers. As 

for Francisco and Jacinta, 

beatified by Pope John Paul 

II on May 13, 2000, they will 

be canonised by Pope Fran-

cis, on the occasion of his 

visit to Portugal, a process 

that depended on the rec-

ognition of a miracle, which 

took place in 2013, with the cure of a Brazilian child. Jacinta 

will thus be the youngest non martyr saint in the Catholic 

Church, at just nine years of age.

Initially seen with reluctance, but recognised to be val-

id in 1930, the Fátima phenomenon’s fame has spread and 

that small village in the district of Leiria has been trans-

formed into the ‘World’s Altar’, with eyes returning to it 

more vehemently this year.

Assinalando o Centenário das 
Aparições na Cova da Iria e a convite 
do Presidente da República, o Papa 
Francisco virá em peregrinação ao 
Santuário de Fátima.  \\ Marking 

the centenary of the apparitions in 
Cova da Iria and at the invitation of 
the President of the Republic, Pope 

Francis will come on a pilgrimage to 
the Sanctuary of Fátima.

Nasceram em Aljustrel. Francisco no dia 11 de Junho 

de 1908 e Jacinta no dia 5 de Março de 1910. Ambos fo-

ram baptizados na paróquia de Fátima. Francisco e Jacin-

ta Marto eram os mais novos dos sete filhos de Manuel 

Pedro Marto e de Olímpia de Jesus, e primos de Lúcia dos 

Santos (1907-2005). 

Cedo começaram a pastorear, juntamente com a pri-

ma Lúcia, o rebanho dos seus pais. Os três pastorinhos 

vêem um Anjo por três vezes, que os convidou à adoração 

a Deus. A 13 de Maio de 1917, foram visitados, na Cova da 

Iria, pela Virgem Maria, que lhes pediu que ali voltassem a 

cada dia 13 até Outubro. No curso dos seis encontros, a Se-

nhora convida-os a comprometerem-se com a conversão 

dos homens, pela oração do rosário, pelo sacrifício e pela 

consagração ao Coração Imaculado. As vidas de Francisco, 

Jacinta e Lúcia transformaram-se definitivamente à luz da 

Mensagem da «Senhora mais brilhante que o sol».

Como a Senhora havia anunciado – «a Jacinta e o Fran-

cisco levo-os em breve. Mas tu [Lúcia] ficas cá mais algum 

tempo» –, Francisco e Jacinta morrem pouco tempo de-

pois, vítimas da epidemia broncopneumónica. 

Em Fátima, a 13 de Maio de 2000, o Papa João Paulo II 

beatificou-os, tendo já antes, em 1989, decretado a «heroi-

cidade das virtudes e a maturidade de fé de crianças não-

-mártires», abrindo o precedente para o reconhecimento 

da sua santidade. No dia 20 de Abril de 2017, no Palácio 

Apostólico do Vaticano, o Papa Francisco anunciou que 

Francisco e Jacinta Marto seriam canonizados no Santuá-

rio de Fátima, a 13 de Maio.

They were born in Aljustrel. Francisco on June 11, 1908 

and Jacinta on March 05, 1910. They were both christened 

in the parish of Fátima. Francisco and Jacinta Marto were 

the youngest of seven children of Manuel Pedro Marto 

and of Olímpia de Jesus, and cousins to Lúcia dos Santos 

(1907-2005). 

They soon started herding their parents’ flock of sheep, 

together with their cousin Lúcia. The three shepherd chil-

dren saw an angel three times, who invited them to wor-

ship God. On May 13, 1917, they were visited, in Cova da Iria, 

by the Virgin Mary, who asked them to return on the 13th 

day of each month, until October. Over the six meetings, 

the woman invited them to commit themselves to con-

verting people to the faith, to the prayer of the Rosary, to 

sacrifice and to the consecration of the Immaculate Heart. 

The lives of Francisco, Jacinta and Lúcia were definitively 

transformed in the light of the message of the «woman 

brighter than the sun».

As the woman had announced – «Jacinta and Francis-

co I will take them soon. But you [Lúcia] will stay here for 

some time more» –, Francisco and Jacinta died soon after-

wards, victims of the flu pandemic. 

In Fátima, on May 13, 2000, Pope John Paul II beatified 

them, having already, in 1989, decreed the «heroism of 

the virtues and the maturity of faith of non martyr chil-

dren», opening the precedent for recognising their sanc-

tity. On April 20, 2017, in the Apostolic Palace of the Vatican, 

Pope Francis announced that Francisco and Jacinta Marto 

would be canonised at the Sanctuary of Fátima, on May 13.

Francisco e Jacinta Marto
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ANTÓNIO REBELO DE SOUSA
Economista
Economist

OPINIÃO \\ OPINION

A França, tal como a Europa, no seu conjunto, encontra-se 

confrontada com uma situação, particularmente, difícil.

Dividida entre movimentos radicais, críticos do projecto 

europeu, cépticos em relação à democracia representativa 

e apologistas de uma ‘ruptura sistémica’, a França corre o 

risco de contribuir para o reforço de movimentos de cariz 

populista, criando condições para uma instabilidade pro-

piciadora da emergência de soluções autoritárias.

Mas, existe, em boa verdade, uma candidatura presiden-

cial que, ainda, nos permite ter esperança no futuro da 

França e da Europa.

Uma candidatura que aposta no aprofundamento da 

experiência integracionista, que se identifica com a de-

mocracia representativa, que pretende preservar o eixo 

atlântico, que pugna pela defesa dos Direitos e Liberda-

des Fundamentais de todo o Ser Humano, que, por isso 

mesmo, se opõe a todas as formas de discriminação, 

sejam elas ditadas pela religião, pela raça ou pelo sexo,  

afirmando-se, ainda, solidária com os refugiados políticos. 

Uma candidatura que não concilia, à direita e à es-

querda, com toda e qualquer forma de totalitarismo. 

Uma candidatura que aponta para a necessidade de uma 

política de defesa europeia, no quadro de uma nova con-

cepção, mais moderna e aberta, de Estado Providência. En-

fim, uma candidatura que opõe ao radicalismo a tolerância.

E essa candidatura é a de MACRON.

Quando este artigo vier a ser publicado, já se saberá se 

MACRON terá ou não vencido.

Mas, sou dos que entendem - e continuarão a entender - 

que, para o bem da França, da Europa e dos ideais da De-

mocracia e da Liberdade, seria bom que tivesse vencido. 

Terá sido um risco elevado assumir uma posição tão clara 

antes do tempo que alguns consideram oportuno?

Talvez. Mas, cada um é como é.

Nem mais, nem menos...

MACRON

France, like Europe as a whole, is faced with a particularly 

difficult situation. Divided between radical movements, 

critics of the European project, sceptics with regard to 

representative democracy and apologists of a ‘systemic 

rupture’, France is at risk of contributing to the strength-

ening of populist movements, creating the conditions  

for an instability conducive to the emergence of authori-

tarian solutions.

But there is, in actual fact, a presidential candidacy that still 

allows us to have hope in the future of France and Europe.

A candidacy that focuses on deepening the integrationist 

experience, which identifies itself with representative de-

mocracy, which aims to preserve the Atlantic axis, which 

strives to defend the fundamental rights and freedoms  

of all human beings, which for these very reasons op-

poses all forms of discrimination, whether dictated by  

religion, race or sex, and also declares itself supportive of 

political refugees.

A candidacy that does not reconcile, to the right and to 

the left, with any form of totalitarianism. A candidacy that 

points out the need for a European defence policy, within 

the framework of a new, more modern and open concep-

tion of the welfare state. In short, a candidacy that opposes 

radicalism with tolerance.

And this candidacy is that of MACRON.

When this article is published, we will already know 

whether or not MACRON has succeeded.

But I am one of those who believe - and will continue to 

believe - that, for the sake of France, Europe and the ideals 

of democracy and freedom, it would be good if he had won.

Was it too high a risk to assume such a clear position be-

fore the time that some consider opportune?

Maybe. But, everyone is how they are.

Nothing more, nothing less...
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Bordéus (con)vida // Bordeaux attraction
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Ver, visitar e viver é o convite incessante da La Cité du 

Vin, um lugar único onde se pode usufruir de experiências 

múltiplas. Situada em Bordéus, França, na margem do rio 

Garonne, La Cité du Vin é um equipamento cultural inédi-

to dedicado ao vinho como património cultural, universal 

e vivo. Esta ‘cidade’ oferece uma viagem surpreendente à 

volta do mundo, através dos tempos, em todas as culturas.

Mais de 20 anos se passaram desde que o então presi-

dente da câmara de Bordéus, Alain Juppé, teve a ideia de 

criar um museu dedicado ao vinho. O seu sonho apenas 

se concretizou em Junho de 2016, quando La Cité du Vin foi 

inaugurada pelo presidente François Hollande, após oito 

anos de desenvolvimento do projecto e construção.

Projectado por Anouk Legendre e Nicolas Desmazières 

do escritório de arquitectura parisiense XTU, o edifício é 

um lugar cheio de símbolos e referências ao vinho, asse-

melhando-se, ao primeiro olhar, às curvas e voltas que o 

vinho faz ao ser despejado num copo, ainda que cada de-

talhe arquitectónico evoque a alma do vinho. 

Composta por 13 350 m², repartidos por dez níveis e cul-

minando a 55 metros de altura, La Cité du Vin é o maior 

museu do vinho do mundo, um «equipamento cultural 

único onde a alma do vinho se expressa através de uma 

abordagem envolvente e sensorial». O seu objectivo é 

mostrar o vinho de forma diferente, através do mundo 

e das épocas e em todas as culturas e civilizações. Um  

espaço temático, didáctico e interactivo que busca envol-

ver e entreter o visitante e não somente tratá-lo como um 

observador passivo.

See, visit and live is the constant invitation of La Cité du 

Vin, a unique setting in which you can enjoy a host of ex-

periences. Located in Bordeaux, France, on the banks of 

the River Garonne, La Cité du Vin is an unprecedented cul-

tural facility dedicated to wine as a cultural, universal and 

living heritage. This ‘city’ takes you on an amazing journey 

around the world, across the ages, across all cultures.

More than 20 years have passed since Bordeaux’s may-

or of the time, Alain Juppé, had the idea to create a muse-

um dedicated to wine. His dream finally came true in June, 

2016, when La Cité du Vin was opened by French president 

François Hollande, following eight years of project devel-

opment and construction.

Designed by Anouk Legendre and Nicolas Desmazières 

from Parisian practice XTU, the building is a place packed 

with symbolism and references to wine, resembling, at 

first glance, the twists and turns wine makes as it is poured 

into a glass, although every architectural detail evokes the 

spirit of wine. 

Developing over 13,350 sqm, split over ten levels, reach-

ing a height of 55 metres, La Cité du Vin is the world’s larg-

est wine museum and a «unique cultural facility where 

wine comes to life through an immersive, sensorial ap-

proach». Its aim is to give a different view of wine, across 

the world, across the ages and across all cultures and civil-

isations. A themed, educational and interactive space that 

strives to entertain the visitor and not just treat them like 

a passive observer.

O segundo piso não é uma exposição permanente, mas 

antes o coração de La Cité du Vin. Com 20 espaços temá-

ticos, é uma viagem através dos tempos à descoberta do 

vinho nas suas dimensões cultural, civilizacional, patri-

monial e universal. Um percurso com áudio-guias em oito 

línguas diferentes e que termina a 35 metros de altura, com 

uma vista de 360o sobre Bordéus, ao mesmo tempo que se 

degusta um copo de vinho.

Para além dos percursos permanentes e exposições 

temporárias (um espaço com cerca de 700 m² foi concebi-

do para acolher duas exposições culturais por ano, rece-

bendo obras de arte dos maiores museus internacionais, e 

uma exposição de uma ‘vinha convidada’ todos os verões.), 

o auditório Thomas Jefferson e os espaços de recepção ga-

nham vida com a programação cultural rica e variada. Os 

The second floor is not a permanent exhibition, rather 

the heart of La Cité du Vin. With 20 themed spaces, it takes 

you on a journey through the ages to discover wine in its 

cultural, civilisational, heritage and universal dimensions. 

A tour, with audio guide in eight different languages, ends 

at a height of 35 metres, with a 360o view over Bordeaux, 

to enjoy while sipping a glass of wine.

In addition to the permanent tours and temporary ex-

hibitions (a 700-sqm space has been designed to house 

two cultural exhibitions per year, welcoming works of art 

from major international museums, and each summer 

a «guest wine region» will showcase its culture and his-

tory), the Thomas Jefferson auditorium and the reception 

areas are brought to life with a rich and varied cultural pro-

gramme. The three tasting spaces, the multilingual reading  
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três espaços de degustação, a sala de leitura/biblioteca 

multilingue, La Boutique de La Cité du Vin (concept store 

com uma selecção de objectos, livros, artigos em séries li-

mitadas, relacionados com o mundo do vinho), a área Rou-

tes du Vin (para seleccionar e reservar visitas às vinhas), 

os três espaços de restauração e os jardins de acesso livre 

(espaços verdes que criam a ligação entre La Cité du Vin, o 

rio Garonne e a origem da vinha) são pretextos mais que 

perfeitos para passar um dia na La Cité du Vin, um lugar 

incontornável numa estadia em Bordéus. Um museu para 

ver, visitar e viver que proporciona experiências extraordi-

nárias e memoráveis.

room/library, La Boutique de La Cité du Vin (concept store 

selling a selection of items, books, limited edition articles, 

related to the world of wine), the Routes du Vin area (to 

choose and book visits to wine estates), the three restau-

rants and the open access gardens (green spaces forging 

the link between La Cité du Vin, the River Garonne and 

the origin of vines) provide more than enough reasons to 

spend a day at La Cité du Vin, an unavoidable attraction on 

any trip to Bordeaux. A museum to see, visit and live, which 

provides extraordinary and memorable experiences.
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PORCHES POTTERY
TEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©PMC

Desenhando e colorindo histórias 
Designing and painting stories

ART  CULTURE A história de azulejos decorativos remonta ao século 

XV, e a presença árabe da época também deixou marcas 

no território algarvio. Em Lagoa, cidade perto de Porches, 

os artesãos trabalharam a tradição do barro vermelho até 

inícios dos anos 60, restando apenas dois Oleiros na região. 

Eis que, passados poucos anos, dois artistas, Patrick Swift 

e Lima de Freitas, ousaram arriscar nesta área e levaram 

para a frente o sonho de dar continuidade à belíssima lou-

ça de barro artesanal. Assim se fundou a Olaria Algarve,  

em 1968. 

The popularity of tiles in Portugal dates back to the 15th 

century, while the history of decorative tiles dates back to 

Moorish times, a period that left its mark on the Algarve. In 

Lagoa, a town near Porches, craftsmen worked in the tra-

dition of hand thrown red clay pots until the early 60s, until 

there were only two potters left in the region. And then, a 

few years later, two artists, Patrick Swift and Lima de Freit-

as, dared to take a risk in this area, uniting in a dream to save 

and continue the beautiful handmade clay ware. Olaria  

Algarve was founded in 1968.
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Antigamente as peças em barro 
eram produzidas, também, na 

Porches Pottery.  \\ Formerly, the 
clay pieces were also produced at the 

Porches Pottery.

The Olaria Algarve project started shortly after Irish art-

ist Patrick Swift, the father of Juliet Swift, with whom we 

have been talking, visited the Algarve in 1962. After travel-

ling through France and Italy and having been in London, 

where he worked for literary journals, Patrick wanted to 

see other worlds, and at the time, he thought of Spain. But 

an uncle of his, already familiar with Portugal, and more 

precisely with the south of the country, convinced him to 

visit the Algarve. According to Juliet this uncle told his fa-

ther: «If you are interested in a beautiful light, in a country 

that is truly a paradise, do not go to Spain, but try to go to 

the Algarve». And Patrick, revealing his spirit for adven-

ture, went to the Algarve. And there he stayed. He settled 

in Carvoeiro. After six months he returned to London, but 

only to sell the flat he had been living in. On his return to 

the Algarve he met Lima de Freitas – their conversation 

steered towards potteries in Lagoa. They set to work and 

begin producing pieces out of red clay – which is a tradition 

also seen in Spain and in Italy. This is a red clay with a white 

glaze (this glaze is a mixture of brass and silica) and with 

majolica (tin glazed pottery). It is painted over the ‘raw’ 

glaze, which is like painting on top of a powder, with high-

fire paints, which are all based on metals.

Initially, it was at the small Olaria Pequena, in Lagoa, that 

they started this project, with a traditional style wood-fired 

oven and only later on did they get an electric oven. In 1972, 

they moved to Porches, where, to this day, the facilities are 

located, the spaces of which were all designed and deco-

rated by Patrick.

At the time, Patrick began by teaching the girls of the 

village of Porches, and everything was done by hand. And, 

even now, they continue to work on the pieces in the same 

O projecto da Olaria Algarve iniciou pouco tempo depois 

do pai de Juliet Swift, com quem estivemos à conversa, Pa-

trick Swift, artista de artes plásticas irlandês, ter visitado o 

Algarve, em 1962. Depois de ter viajado por França e Itália 

e de ter estado em Londres, onde trabalhou no Jornal de 

Literatura, Patrick quis conhecer outros mundos, e, na al-

tura, pensou em Espanha. Mas um tio seu, já conhecedor 

de Portugal, mais precisamente do sul do país, convenceu-

-o a visitar o Algarve. De acordo com o testemunho de Ju-

liet esse tio havia dito a seu pai: «se estiveres interessado 

numa luz linda, num país que realmente é um paraíso, não 

vás para Espanha, mas tenta ir para o Algarve». E Patrick, 

aventurando-se, foi até ao Algarve. E ficou. Instalou-se em 

Carvoeiro. Passados seis meses regressou a Londres, mas 

apenas para vender o apartamento onde antes morava. 

Volta ao Algarve e conhece Lima de Freitas – falam sobre 

as olarias que existem em Lagoa. Deitam mãos à obra e 

começam a produzir peças com o barro vermelho – que 

é tradição tanto em Espanha, como em Itália. Trata-se de 

barro vermelho com o vidrado branco (este vidrado é uma 

mistura de latão e sílica) e com a majólica (lata vitrificada 

de barro). Pinta-se por cima do vidrado ‘cru’, que é como 

pintar em cima de um pó, com tintas de alto fogo, que são 

todas baseadas nos metais. 

Primeiramente, foi na pequena Olaria Pequena, em La-

goa, que iniciaram este projecto, com um forno a lenha do 

estilo tradicional, e só mais tarde passaram a ter o forno 

eléctrico. Em 1972, mudaram-se para Porches, onde, ac-

tualmente, se encontram as instalações, cujos espaços fo-

ram todos pensados e decorados por Patrick. 

À época, Patrick começou por ensinar as meninas da 

aldeia de Porches, e tudo era feito manualmente. Hoje,  
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continuam a trabalhar as peças do mesmo modo. A tradi-

ção mantém-se. A irmã mais velha de Juliet – Kate Swift – 

foi a primeira a trabalhar esta arte. Começou a pintar com 

o pai. Juliet foi viver para Dublin, durante 20 anos, e a irmã 

mais nova – Estella Swift –, era criança quando chegou ao 

Algarve. Kate adoeceu. Juliet teve de deixar Dublin e re-

gressar a Portugal, a família precisava da sua ajuda. Ficou, 

até aos dias de hoje. Estella estudou em Londres, depois 

em Lisboa. E logo se rendeu aos encantos do Algarve. É a 

way. The tradition has been kept alive. Juliet’s elder sister, 

Kate Swift, was the first to work on this art. She started to 

paint with her father. Juliet went to live in Dublin, for 20 

years, and her younger sister, Estella Swift, was a child 

when she arrived in the Algarve. Kate fell ill. Juliet had to 

leave Dublin and return to Portugal, as the family needed 

her help. And here she has remained, to this day. Estel-

la went to study in London, then in Lisbon. And soon fell  

for the charms of the Algarve. Juliet spends her time  

pintar e a produzir peças que Juliet passa o seu tempo. Ex-

pandindo as suas ideias, fazem com que a chamada ‘rotina’ 

não lhes bata à porta. Na Porches Pottery desenham-se os 

pensamentos criativos (de Juliet e Estella) e as vontades 

alheias (o que o cliente pede). E Juliet, com sua dedicação 

a esta arte, já motivou o filho – realizador de cinema na Ir-

landa –, a juntar-se a esta equipa. 

Na Porches Pottery produzem-se peças decorativas, 

mas não só. A variedade é infinita. Jarras, tigelas, vasos, 

serviços de jantar… As irmãs, Estella e Juliet, desenham as 

peças. Antigamente as peças em barro eram produzidas, 

também, na Porches Pottery. Agora, têm um moleiro que 

lhes produz as peças tradicionais, que ambas desenham, 

e na olaria apenas se lhes dá cor, com os desenhos que 

nelas pintam. A tradição mantém-se: «Tentamos sempre, 

mesmo quando há inovação, que as peças sejam dentro 

da mesma linha», realça Juliet. Uma peça pode demorar a 

ser pintada entre uns meros minutos e umas largas horas. 

Tudo depende do tipo de produto em que estão a trabalhar. 

90% da produção desta casa é vendida na loja, espaço físi-

co, e o restante é vendido através da loja online. 

Pintura à mão livre. Peças inspiradas nos povos que pas-

saram pelo território algarvio, como os mouros, que ins-

piraram o desenho do cão de caça e da lebre; a árvore da 

vida veio da inspiração Ibérica; os romanos e cristãos mo-

tivaram o desenho do peixe; e a flora existente no Algarve 

inspira sempre os padrões mais florais... 

Oonagh Swift, viúva de Patrick, geriu o negócio por mais 

de 20 anos, com o apoio das filhas. Hoje, é Juliet e Estella 

que levam o barco a bom porto. Desenhando e colorindo 

peças de barro vermelho. 

painting and making pieces. Expanding their ideas, they 

make sure their working life doesn’t slip into routine. At 

Porches Pottery they transform the creative thoughts (of 

Juliet and Estella) and the wishes of others (what the cli-

ent asks for) into reality. And Juliet, with her dedication to 

this art, has already given cause to her son – a filmmaker 

in Ireland - to join this team.

At Porches Pottery decorative pieces are produced, and 

more besides. The variety is endless. Jugs, bowls, vases, 

dinner services... The sisters, Estella and Juliet, design the 

pieces. Formerly, the clay pieces were also produced at the 

Porches Pottery. Now the traditional pieces, which they 

both design, are produced elsewhere, and in the pottery 

they are only given their colour, through the designs they 

paint on them. The tradition is kept alive: «We always try, 

even when there is innovation, to keep the pieces in the 

same style», Juliet stress. To paint a piece can take any-

where between a few minutes to many hours. It all de-

pends on the type of product they are working on. 90% of 

production is sold in the pottery’s store, in Porches itself, 

and the rest is sold through the online store.

Freehand painting. Pieces inspired by the people who 

passed through the Algarve, such as the Moors, who in-

spired hunting dog and hare motifs; the tree of life is of Ibe-

rian inspiration; the Romans and early Christians are the 

motivation behind  fish designs; while the flora found in 

the Algarve always inspires the more floral patterns...

Oonagh Swift, Patrick’s widow, ran the business for more 

than 20 years with the support of her daughters. Today, it is 

Juliet and Estella at the helm. Designing and painting red 

clay pieces.

JULIET SWIFT E ESTELLA SWIFT
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JOSÉ MANUEL FERNANDES
Eurodeputado, professor e político português 
Member of European Parliament, professor and portuguese politician 

OPINIÃO \\ OPINION

O Reino Unido formalizou a sua saída da União Europeia, 

no passado dia 29 de Março. Espero que não seja necessá-

rio prolongar o prazo de dois anos, o que exigiria unanimi-

dade entre os Estados-Membros, para concluir estas difí-

ceis negociações. É que seria ridículo, para todos, que nas 

próximas eleições para o Parlamento Europeu – ocorrem 

em meados de 2019 – tivéssemos o Reino Unido a eleger os 

seus 73 deputados! Estão de saída e em simultâneo a ele-

ger deputados para um período de cinco anos?

O Reino Unido exporta para os 27 Estados-Membros 45 

% das suas exportações, contra apenas 7% no sentido in-

verso. Para se manter no mercado interno, como pretende, 

terá de pagar. Se pagar per capita o que paga a Noruega, 

passaria a ter uma contribuição para o orçamento da UE 

superior à actual! 

As responsabilidades financeiras do Reino Unido, penden-

tes com a União Europeia, correspondem a cerca de 60 mil 

milhões de euros. Os 27 Estados-Membros têm três mi-

lhões de cidadãos no Reino Unido, enquanto este tem um 

milhão de cidadãos nos 27. Há que proteger os direitos de 

todos estes cidadãos. As instituições da UE deverão ser in-

transigentes neste domínio.

Com a saída do Reino Unido, a União Europeia deixa de ser 

a maior economia do planeta e ficamos mais frágeis do 

ponto de vista político. Perdemos todos, ainda que o Reino 

Unido seja o que mais perde, correndo ainda o risco de se 

desagregar e de colocar em perigo o acordo da Sexta-Feira 

Santa. Com o Brexit e num mundo com Putin, Trump e a 

Turquia a caminho da ditadura, só há uma solução para a 

EU-27: a progressão para uma verdadeira união.

Solução: uma verdadeira união

On March 29 the United Kingdom formalised its exit from 

the European Union. I hope that it won’t be necessary to 

extend the two-year deadline, which would require the 

unanimous decision of the member states, to complete 

these difficult negotiations. I mean, it would be ridicu-

lous, for everybody involved, for the UK to be electing its 

73 MEPs in the next European Parliament elections, due to 

be held in the middle of 2019! They would be leaving and 

at the same time electing MEPs for a period of five years?

45% of the United Kingdom’s exports go to the 27 mem-

ber states, compared to only 7% in the opposite direction. 

In order to remain in the single market, as required, they 

will have to pay. If they pay per capita what Norway pays, 

their contribution to the EU budget would be higher than 

the current one!

The outstanding financial liabilities of the United Kingdom 

with the European Union are approximately 60 billion Eu-

ros. The 27 member states have three million citizens in the 

United Kingdom, while the United Kingdom has one mil-

lion citizens in the 27 states. The rights of all these citizens 

must be protected. EU institutions should be uncompro-

mising in this area.

With the United Kingdom leaving, the European Union 

ceases to be the largest economy on the planet and we 

are left more fragile politically. We all lose, even if the Unit-

ed Kingdom is the one that loses most, while also running 

the risk of falling apart and endangering the Good Friday 

Agreement. With Brexit and in a world with Putin, Trump 

and Turkey on the way to dictatorship, there is only one 

solution for the EU-27: the progression towards a true union. 

Solution: a true union



CASA DE 
ENCOSTURAS

TEXTO TEXT FILOMENA ABREU \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©PMC

De Cabeceiras de Basto para o Mundo
 From Cabeceiras de Basto to the World

ART  CULTURE
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«O segredo da qualidade dos 
produtos está na investigação»  \\ 

«The secret to the quality of the 
products lies in research»

He was a systems analyst in banking, she was a nurse. 

With the retirement approaching they began to plan a 

well-earned life of rest. But, in an instant, everything was 

turned on its head. One of their sons, who is an architect, 

accepted a job offer and moved from Oporto to his moth-

er’s hometown, Cabeceiras de Basto (a small town in the 

Braga District, in Portugal). This was the first step towards a 

new future. Sometimes plans seem to be made for the sole 

purpose of coming undone. Maria Beltrão and António Vaz 

Maia were sure of this when, on the recommendation of 

their son, they visited the 

Casa de Encosturas, in Ca-

beceiras de Basto, for the 

first time 14 years ago.

«We immediately fell in 

love with it», recalls Antó-

nio. «When we moved here 

in 2002, our goal was to take refuge in the quiet of the coun-

tryside...», Maria explains. However, the change didn’t actu-

ally lead to them getting away from the hustle and bustle of 

the city of Oporto after all, but rather led to coming closer to 

the whole world. «Because the house was so big we thought 

we’d take advantage of it. My wife has always liked making 

jams and other sweets and our children began to encourage 

her. The land already had some fruit trees and had enough 

space to plant new ones», António explains. Maria adds: 

«And we had enough time to do whatever we wanted». 

Ele era analista de sistemas na banca, ela enfermeira. 

Com o aproximar da reforma começaram a planear a me-

recida vida de descanso. Mas, num instante, tudo sofreu 

uma reviravolta. Um dos filhos, que é arquitecto, aceitou 

uma proposta de trabalho e mudou-se do Porto para a terra 

natal da mãe, Cabeceiras de Basto (vila no distrito de Bra-

ga, Portugal). Foi o primeiro passo rumo a um novo futuro. 

Às vezes os planos parecem ser concebidos com o único 

propósito de serem desfeitos. Maria Beltrão e António Vaz 

Maia tiveram a certeza disso quando, há 14 anos, visitaram, 

pela primeira vez, a Casa de 

Encosturas, em Cabeceiras 

de Basto, por recomendação 

do filho.

«Apaixonámo-nos logo 

por ela», recorda António. 

«Quando nos mudámos 

para aqui, em 2002, o nosso objectivo era refugiarmo-nos 

no sossego do campo…», explica Maria. Contudo, a mu-

dança não significou afinal um afastamento da azáfama da 

cidade do Porto, mas antes um aproximar a todo o mundo. 

«Como a casa era muito grande pensámos em aproveitá-

-la. A minha mulher sempre gostou de fazer compotas e 

outros doces e os nossos filhos começaram a incentivá-

-la. O terreno já tinha algumas árvores de fruto e possuía  

espaço suficiente para plantar novas», explica António. 

Maria acrescenta: «E nós tínhamos tempo suficiente para 

fazermos o que quiséssemos». Terreno fértil, tempo, de-

dicação e espírito inovador. Foi o suficiente para que este 

casal começasse um negócio sem se ter dado conta. Uma 

espécie de mistura mágica que levou o nome Casa de En-

costuras além-fronteiras. 

«O segredo da qualidade dos produtos está na investiga-

ção», afiança António. A esposa explica o processo: «Tudo 

começa com uma ideia. Depois, faço pesquisa». E é assim 

que surgem os maravilhosos produtos tradicionais como 

o licor e a geleia de camélia. Este último tem uma história 

associada que merece ser contada. No ano passado, An-

tónio recebeu uma chamada de França que não chegou a 

atender. Passados uns minutos, a filha liga-lhe. Havia re-

cebido também ela um telefonema de França. Era Thierry 

Hernandez, o director do Bar Hotel Plaza Athénée, em Pa-

ris, que iria criar uma bebida única para ser servida num 

cocktail da marca Chanel em Tóquio, no Japão. E queria 

fazê-lo utilizando o licor de Camélia com o rótulo das En-

costuras. A notícia agradou a toda a família e ajudou, ainda 

mais, a vincar a qualidade desta casa.

Além deste, Maria Beltrão produz também o licor de fun-

cho, o de orquídea e o de tamarilho, entre outros. O doce de 

codorno é também uma das especialidades que se podem 

encontrar na loja online da Casa de Encosturas. «Lutamos 

Fertile land, time, dedication and an innovative spirit. This 

was all the couple needed to start a business without realis-

ing it. A kind of a magical blend that took the name Casa de 

Encosturas beyond Portugal’s borders.

«The secret to the quality of the products lies in re-

search», reveals António. His wife explains the process: 

«It all begins with an idea. Then I’ll do some research». And 

this is how the marvellous traditional products such as ca-

mellia jelly and liqueur come about. The latter has an in-

teresting aside that deserves to be told. Last year, António 

received a phone call from France that he didn’t manage to 

answer. After a few minutes, his daughter called him. She 

had also received a phone call from France. It was Thierry 

Hernandez, the director of the Bar Hotel Plaza Athénée in 

Paris, who was going to create a unique drink to be served 

at cocktail party given by Chanel in Tokyo, Japan. And he 

wanted to do so using the Camellia liqueur bearing the En-

costuras label. The news made the entire family happy and 

helped to underline, even more, the quality of this company.

Besides this, Maria Beltrão also produces fennel, orchid 

and tamarillo liqueurs, among others. Warden pear pre-

serve (Doce Extra Codorno) is also one of the specialties 

that can be found in the Casa de Encosturas online store. 

«We strive to make different things. And everything we  PROPRIETÁRIOS DA CASA DE ENCOSTURAS // OWNERS OF  CASA DE ENCOSTURAS, ANTÓNIO VAZ MAIA E MARIA BELTRÃO

SALA DE VISITAS DA CASA DE ENCOSTURAS // LIVING ROOM OF CASA DE ENCOSTURAS
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para fazer coisas diferentes. E tudo o que temos é feito com 

tanto carinho que é difícil, até para mim que os faço, dizer 

qual é o meu preferido», diz Maria, sincera.

Rodeados pela natureza, marido e mulher dedicam-se 

ao cultivo da terra, de onde brotam as ervas aromáticas e 

os tão apreciados e saborosos frutos que servem de ma-

téria-prima para as compotas, licores e marmeladas. Para 

os filhos e nora, Cláudia, Hugo e Mónica, respectivamente, 

ficam as tarefas ligadas à gestão e promoção do negócio. 

Um trabalho em equipa que os leva a marcar presença nas 

principais feiras de artesanato locais e também interna-

cionais. A qualidade dos produtos não demorou a ser re-

conhecida e as encomendas e os prémios começaram a 

surgir. Actualmente, produzem cerca de 20 variedades de 

licores, onde se inserem algumas edições temáticas apre-

sentadas em épocas festivas como no Natal ou na Páscoa. 

E depois há as maravilhosas compotas e as marmeladas. 

As trufas são outra especialidade da casa (essas já são fa-

bricadas em Matosinhos).

A Casa de Encosturas é detentora da certificação de Uni-

dade Produtiva Artesanal, um documento do Ministério 

da Agricultura e do Instituto de Emprego e Formação Pro-

fissional, que dá ao consumidor a garantia de que está a 

consumir produtos artesanais, sem corantes nem conser-

vantes. Mas o melhor dos certificados é, na nossa opinião, 

a simpatia de António e de Maria, que muito combina com 

a bela casa de onde saem todas as delícias de Encosturas.

have is done with so much love that it is difficult, even for 

me who makes them, to say which one is my favourite», 

Maria says sincerely.

Surrounded by nature, husband and wife dedicate 

themselves to the farming of the land, producing the herbs 

and the much appreciated and delicious fruits that serve 

as raw material for the compotes, liqueurs and jams. Their 

children and daughter-in-law, Cláudia, Hugo and Mónica, 

respectively, are left with the tasks related to the man-

agement and marketing of the business. Team work that 

leads to their appearance at the main local and interna-

tional artisan fairs. It didn’t take long for the quality of the 

products to be recognised and the orders and awards be-

gan to appear. They currently produce about 20 varieties of 

liqueurs, some of which have appeared as themed editions 

launched in festive seasons, such as Christmas or Easter. 

And then there are the wonderful compotes and jams. 

Truffles are another specialty of the house (these are now 

made in Matosinhos).

Casa de Encosturas is certified as an ‘Artisan Productive 

Unit’ by the Portuguese Ministry of Agriculture and Insti-

tute of Employment and Professional Training, providing 

the guarantee to consumers that they are consuming 

handmade products, without colourings or preservatives. 

But the best certification, in our opinion, is the friendly na-

ture of António and Maria, which is very much in line with 

the beautiful house from which all the Encosturas delica-

cies come.

Produzem cerca de 20 variedades 
de licores. \\ They currently 
produce about 20 varieties  

of liqueurs.

ENGARRAFAMENTO DOS LICORES // BOTTLING LIQUEURS

COMPOTAS // COMPOTES TRUFAS COM LICOR // TRUFFLLES  WITH LIQUEURS

LICORES // LIQUEURS
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GONÇALO REBELO DE ALMEIDA
Administrador Vila Galé Hotéis
Vila Galé Hotels Managing Director

OPINIÃO \\ OPINION

Depois da crise sentida entre 2009 e 2013 e da tendência de 

recuperação iniciada em 2014, podemos dizer que 2016 foi 

um ano positivo para o turismo em Portugal. E que há boas 

perspectivas para 2017. O sector vive tempos de grande 

dinamismo, com adequada promoção externa e reconhe-

cimento internacional, bons índices de satisfação junto  

dos que nos visitam, atenuação da sazonalidade, me-

lhores infraestruturas, novas rotas aéreas. Mas também  

há desafios.

Sendo um grupo que, mesmo nos anos mais difíceis, man-

teve o ritmo de investimento e a abertura de novos hotéis, 

continuamos à procura de projectos para expandir a marca 

Vila Galé. Há três anos que tentamos ter um segundo hotel 

em Lisboa. Mas a valorização excessiva dos imóveis, em es-

pecial no centro de cidades como Lisboa e Porto, têm trava-

do esta ambição. Os valores praticados na venda de activos 

imobiliários já não são viáveis para a operação hoteleira. 

Discordo de quem diz que há turistas e turismo a mais 

e considero que ainda há espaço para mais hotéis em  

determinadas localizações, mas é preciso que os activos 

entrem no mercado cumprindo pressupostos que deixem 

margem para viabilizar as operações hoteleiras e o retorno 

do capital investido. 

Acredito que o sucesso de Portugal também passa pela va-

lorização da nossa riqueza histórica e cultural até porque é 

um factor verdadeiramente único, não copiável. 

Desta forma, estamos a atribuir novos usos ao patrimó-

nio dando-lhe ao mesmo tempo um sentido económico 

viável, mesmo que isso signifique enfrentar a morosidade 

e a burocracia que alguns destes processos representam. 

Trata-se, acima de tudo, de confirmar e reforçar o impac-

to positivo que o turismo tem tido em Portugal. Recuperar 

edifícios e investir em novos projectos é contribuir para re-

novar as cidades, o seu comércio, o seu tecido social, para 

melhorar as condições de vida dos moradores – com mais 

segurança, mais zonas verdes, mais lazer –, para revitalizar 

a economia local e gerar emprego.

Hotelaria e imobiliário

Hotel and Real Estate Industries
After the crisis felt between 2009 and 2013 and the trend 

towards recovery began in 2014, we can say that 2016 was 

a positive year for tourism in Portugal. And that the out-

look is good for 2017. The sector is going through a high, 

with the right promotion abroad and international recogni-

tion, good satisfaction levels of those visiting us, reduced 

seasonality, better facilities, and new air routes. But there 

are challenges too.

As a group, which, even in the most difficult years, kept up 

its investment levels and carried on opening hotels, we are 

still looking for projects to expand the Vila Galé brand. For 

three years we have been trying to secure a second hotel in 

Lisbon. But the excessive hike in real estate values, particu-

larly in the centre of cities such as Lisbon and Oporto, has 

brought this ambition to a grinding halt. The values practised 

in real estate sales are no longer viable for hotel operation. 

I disagree with anyone saying that there are too many 

tourists and too much tourism, and I believe that there 

is still room for more hotels in certain locations, but  

properties need to come on the market with conditions 

that offer enough margin to enable hotel operation and re-

turn on the capital invested. 

I believe that Portugal’s success also involves valuing our 

historic and cultural wealth, not least because this is a tru-

ly unique factor that is impossible to replicate. 

As such, we are giving new uses to heritage, giving it a vi-

able economic sense at the same time, even if this means 

having to deal with the sluggishness and bureaucracy 

some of these processes may represent. Above all else this 

is about confirming and strengthening the positive im-

pact tourism has had in Portugal. Restoring buildings and 

investing in new projects contributes to renovating cities, 

their business, their social makeup, to improve the living 

conditions of residents – with more security, more green 

spaces, more leisure –, to regenerate the local economy 

and create jobs.



BELMOND GRAND 
HIBERNIAN

TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©BELMOND

Ver com outros olhos
Seeing with other eyes

INSPIRING PLACES



As paisagens transformam-se à janela, à medida que 

o comboio avança, quase inaudível, pelo verde da ilha. Lá 

dentro, é como se uma elegante casa de campo irlandesa 

deslizasse nos carris, deixando para trás muitas outras ca-

sas plantadas nas várias localidades por onde passa.

Este é um comboio especial. Inaugurado em 2016, o Bel-

mond Grand Hibernian iniciou um novo capítulo da história 

da Irlanda, sendo o primeiro comboio-hotel de luxo a per-

correr toda a ilha. Acomoda 

40 afortunados passageiros 

em elegantes cabines com 

suíte, sendo que um dos 

vagões foi especialmente 

projectado para passageiros 

com mobilidade reduzida. 

As carruagens foram bap-

tizadas com os nomes dos 

condados irlandeses e, lá 

dentro, o design de interio-

res e as cores inspiraram-se 

nas paisagens e detalhes de 

cada município. Com deco-

ração contemporânea no seu interior, o veículo é elegante 

e descontraído, evocando a sensação de viajar numa casa 

de campo, sempre com um serviço atencioso oferecido 

pela tripulação, impecavelmente vestida com uniformes 

desenvolvidos na Irlanda, com os tecidos Donegal tweed. 

O Belmond Grand Hibernian oferece dois restaurantes, o 

Sligo e o Wexford, onde os irresistíveis pratos da gastrono-

mia irlandesa com um toque inovador são servidos, numa 

The landscape morphs through the window, as the train 

moves forward, almost silently, through the green of the 

island. Inside, it’s as if an elegant Irish country home is 

gliding along the rails, leaving in its wake the other houses 

stood in the many places through which it passes.

This is a special train. Launched in 2016, the Belmond 

Grand Hibernian has begun a new chapter in Ireland’s 

history, as the first luxury hotel-train to travel throughout 

the island. It can accommo-

date 40 lucky passengers 

in elegant twin and double 

en-suite cabins, while one 

of the cabins has been es-

pecially designed for pas-

sengers with limited mobil-

ity. The carriages have been 

given names of Irish coun-

ties and the cabins therein 

have been decorated in co-

lours and design inspired by 

the landscapes and details 

of each county. With con-

temporary décor, the train is elegant and relaxed, giving 

you the feeling that you’re travelling along in a country 

house, while enjoying the attentive service provided by 

the stewards, impeccably dressed in uniforms developed 

in Ireland, and made of Donegal tweed. 

The Belmond Grand Hibernian contains two restaurants, 

the Sligo and the Wexford, in which irresistible dishes of 

Irish cuisine with an innovative touch are served in an 

atmosfera que reflecte o orgulho da história irlandesa e, si-

multaneamente, um luxo contemporâneo. Para além dis-

so, o Observation Car é um espaço perfeito para compar-

tilhar histórias com outros viajantes, ouvir música ao vivo 

ou apreciar a paisagem em transformação, com um copo 

de uísque ou de cerveja irlandesa.

Partindo de Dublin, o Belmond Grand Hibernian oferece 

três itinerários encantadores, de duas, quatro ou seis noi-

tes, que capturam a história e a modernidade da Irlanda. A 

jornada de duas noites segue rumo ao norte para Belfast, 

para uma visita à premiada Titanic Experience, à Destilaria 

atmosphere that reflects pride in Irish history and, at the 

same time, contemporary luxury. In addition, the Obser-

vation Car provides the perfect setting to share stories 

with over passengers, to listen to live music or enjoy the 

ever-changing landscape, sipping a glass of Irish whiskey 

or stout.

Departing from Dublin, the Belmond Grand Hibernian 

offers three different and charming journeys, of two, four 

and six nights’ duration, capturing the history and moder-

nity of Ireland. The two-night trip heads north, to Belfast, 

to visit the award-winning Titanic Experience, to the Old 

Inaugurado em 2016, o Belmond 
Grand Hibernian iniciou um novo 

capítulo da história da Irlanda, sendo 
o primeiro comboio-hotel de luxo a 

percorrer toda a ilha. \\ Launched in 
2016, the Belmond Grand Hibernian 

has begun a new chapter in Ireland’s 
history, as the first luxury hotel-train 

to travel throughout the island.
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Old Bushmills e à inspiradora Calçada dos Gigantes (Giant’s 

Causeway). A viagem de quatro noites segue rumo ao oes-

te para Cork, Blarney Castle, os Lagos de Killarney, o Con-

nemara National Park e Galway. Mas para um tour comple-

to, denominado Grand Tour of Ireland, a jornada é de seis 

noites e combina os dois itinerários, oferecendo uma visão 

sem igual da Ilha Esmeralda. Para além disso, excursões de 

golfe podem ser adicionadas a qualquer viagem, oferecen-

do a possibilidade de jogar em famosos campos da Irlanda.

De azul-escuro ‘vestido’, rasga o comboio a terra. Com 

vagões contemporâneos inspirados na arquitectura de 

Dublin, cozinha sofisticada e paisagens sempre em trans-

formação, esta é uma viagem perfeita para ver a Irlanda 

com outros olhos.

Bushmills Distillery and to the inspiring Giant’s Causeway. 

The four-night journey heads west to Cork, Blarney Cas-

tle, the Lakes of Killarney, Connemara National Park and 

Galway. But for a full tour, or Grand Tour of Ireland, the six-

night trip combines the two other journeys, offering an un-

rivalled vision of the Emerald Isle. In addition, golf excur-

sions can be added to any journey, offering you the chance 

to play some of Ireland’s famed courses.

Dressed in navy blue, the train cuts through the Irish 

landscape. With contemporary carriages inspired by the 

architecture of Dublin, sophisticated cuisine and land-

scapes that never stand still, this is a perfect journey to see 

Ireland with different eyes.
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HOTEL KINSTERNA
INSPIRING PLACES

Luxo helénico // Hellenic luxury

TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©HOTEL KINSTERNA

Uma antiga mansão rural da era bizantina é agora o Hotel 

Kinsterna, um cinco estrelas localizado em Agios Stefanos, 

na cidade de Monemvasia, no sudeste da Grécia. Rodeado 

por uma extensa área de jardins, vinhedos e olivais, o ho-

tel, ao qual foi atribuído o certificado Excelência 2015 pela 

plataforma TripAdvisor, oferece aos hóspedes um confor-

to absoluto, inúmeras actividades, um revigorante spa e 

o melhor da cozinha mediterrânea. Uma piscina infinita, 

abastecida com água que sai do subsolo, assemelha-se a 

um rio, harmonizando-se com a histórica propriedade.

An old country mansion from the Byzantine era is now 

the Kinsterna Hotel, a five-star hotel located in Agios 

Stefanos, in the city of Monemvasia, in the southeast of 

Greece. Surrounded by an extensive area of gardens, vine-

yards and olive groves, the hotel, which was given the Cer-

tificate of Excellence 2016 by platform TripAdvisor, offers 

guests absolute comfort, countless activities, an invigorat-

ing spa and the best in Mediterranean cuisine. A river-like 

infinity pool, fed by natural spring water, blends with the 

historic property.
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Se a estrutura adquiriu o esplendor 
do passado, também as actividades 

levadas a cabo em épocas idas 
ganharam novo fôlego.\\ If the 

structure has acquired the splendour 
of the past, activities carried out in 

times gone by have also been given 
new life.

Minuciosamente restaurado, em total respeito pela sua 

longa história, o edifício que acolhe o Hotel Kinsterna era 

outrora uma mansão da época bizantina, razão de ser do 

nome eleito, Kinsterna, palavra bizantina para «cisterna». 

Se a estrutura adquiriu o esplendor do passado, também 

as actividades levadas a cabo em épocas idas ganharam 

novo fôlego, oferecendo aos hóspedes a oportunidade de 

participar em actividades sazonais, que estão associadas à 

propriedade de 18 hectares, como a colheita de uva ou o seu 

esmagamento para produzir vinho ou tsipouro (espécie 

de aguardente), colheita de azeitonas para produzir azeite 

virgem extra e fabrico de sabão artesanal. Mas as visitas 

à mansão, passeios pelas vinhas, passeios a cavalo, ciclis-

mo, degustação de vinhos, panificação no antigo forno de 

pedra, tecelagem no tradicional tear de madeira são outras 

das experiências de que os hóspedes podem usufruir.

Para o repouso absoluto, o Hotel Kinsterna oferece quar-

tos e suítes únicas, residências autónomas e duas magní-

ficas villas, emoldurados por antigos vinhedos, laranjais 

perfumados, olivais intemporais e imponentes eucaliptos e 

ciprestes. Dentro das paredes de pedra restauradas (algu-

mas do século XIII), os interiores são escassamente deco-

rados, mas esta simplicidade é pontuada por vistosos can-

delabros venezianos, espelhos ornamentados e mobiliário 

moderno. Muitas das 27 suítes têm tectos abobadados e a 

maioria tem lareiras originais. Todos os quartos foram pro-

jectados e equipados atendendo aos mínimos detalhes. 

Meticulously restored, fully respecting its long history, 

the building housing the Kinsterna Hotel was once a man-

sion dating from the Byzantine period, hence the name 

chosen for it, Kinsterna, the Byzantine word for cistern. If 

the structure has acquired the splendour of the past, ac-

tivities carried out in times gone by have also been given 

new life, offering guests the chance to take part in season-

al activities associated with the 18-hectare property, such 

as the grape harvest and grape crushing, to produce wine 

or tsipouro (a Greek spirit), harvesting olives to produce 

extra virgin olive oil and learning the art of soap making. 

But taking a tour of the mansion, hiking through the vine-

yards, horse riding, cycling, wine tasting, baking country 

bread, and learning to weave on the traditional wooden 

loom are other experiences that guests can enjoy.

For absolute rest, the Kinsterna Hotel offers rooms and 

unique suites, independent residences and two magnifi-

cent villas, surrounded by old vineyards, perfumed orange 

groves, timeless olive groves and impressive eucalyptus 

and cypress trees. Within the restored stone walls (some 

from the 13th century), the interiors are sparsely decorated, 

but this simplicity is dotted with stunning Venetian chan-

deliers, ornamented mirrors and modern furniture. Many 

of the 27 suites have vaulted ceilings and most of them 

have original fireplaces. Every room has been designed and 

equipped right down to the finest of details. 

Days can begin with a Greek breakfast, with delicacies 

made from produce sourced from the property. For lunch 
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Abeirados da longa piscina, os 
olhares percorrem no horizonte o 
Castelo de Monemvasia e o azul 

infinito do Mar Egeu.\\ Lounging 
by the long pool, your eye travels 

the horizon, resting on Monemvasia 
Castle and the endless blue of the 

Aegean Sea.

Os dias podem começar com um pequeno-almoço gre-

go, com deliciosas iguarias confeccionadas com produtos 

vindos da propriedade. Para o almoço e jantar, o Restau-

rante Kinsterna serve pratos de cozinha mediterrânea 

com um toque contemporâneo. Belvedere Terrace, All-Day 

Restaurant e Taverna são os 

outros espaços que ofere-

cem uma grande variedade 

de sabores. Mas se o dese-

jo é ficar abeirado da lon-

ga piscina, ou nas áreas de 

relaxamento circundantes, 

o paladar pode ser saciado 

com deliciosas saladas, san-

duíches, cocktails e sumos 

de fruta da época, no bar da 

piscina, enquanto os olha-

res percorrem no horizonte 

o Castelo de Monemvasia e o azul infinito do Mar Egeu. Se 

a vontade for o relaxamento total, o Kinsterna Spa dispõe 

de tratamentos de assinatura, que integram ingredientes 

provenientes das belas paisagens helénicas, e que são ad-

ministrados por terapeutas altamente qualificados. 

Porque o Hotel Kinsterna atingiu uma nova dimensão de 

luxo, está sobejamente justificada a sua inserção na pres-

tigiada lista Condé Nast Traveler, que o considerou um dos 

65 melhores novos hotéis do mundo.

and dinner, the Kinsterna Restaurant serves Mediterra-

nean inspired food, with a contemporary touch. Belvedere 

Terrace, the All-Day Restaurant and Taverna are other 

spaces offering a large variety of flavours. But, if you just 

feel like lounging poolside, or the surrounding relaxation 

areas, your palate can be 

quenched with delicious 

salads, sandwiches, cock-

tails and seasonal fruit 

juices, at the pool bar, while 

your eye travels the hori-

zon, resting on Monemva-

sia Castle and the endless 

blue of the Aegean Sea. For 

relaxation at its purest, the 

Kinsterna Spa offers cus-

tom treatments, featuring 

ingredients sourced from 

the beautiful Greek landscape, which are administered by 

highly qualified therapists. 

Because the Kinsterna Hotel has achieved a new di-

mension in luxury, its appearance on the prestigious 

Condé Nast Traveler ‘Hot List’, which considered it among 

the world’s top 65 new hotels, is more than deserved.



HOTEL WHITE 
LISBOA

HOTELS

No coração da cidade
In the heart of the city

TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©HOTEL WHITE LISBOA

Situado no coração da capital, o Hotel White Lisboa, assim 

denominado porque o branco predomina em todo o edifício, 

celebra a luz, a de uma cidade ‘a ponto luz bordada’ e a que 

inunda o espaço desta unidade hoteleira, como se o interior 

fosse o reflexo do exterior. Pondo a arquitectura e o design 

ao serviço do conforto, todos os espaços, quer comuns, quer 

os 41 quartos e as quatro suítes duplex, foram pensados para 

que os hóspedes desfrutem da cidade de uma forma muito 

especial. E especial é o Rooftop Terrace, onde a piscina pare-

ce tocar o céu e os olhares abraçam Lisboa.

Situated in the heart of the capital, the Hotel White Lis-

boa, thus named because white predominates throughout 

the building, celebrates light, the light of a city renowned 

for its luminescence and the light that floods the space of 

this hotel, as if the interior were a reflection of the exterior. 

Putting architecture and design at the service of comfort, 

every space, whether communal, or the 41 rooms and four 

duplex suites, has been designed to enable guests to enjoy 

the city in a very special way. And special is the first word 

the Rooftop Terrace brings to mind, with its pool seemingly 

touching the sky, your eyes treated to views over Lisbon.
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O Hotel White Lisboa homenageia 
a luz da capital portuguesa. \\ The 

Hotel White Lisboa honours the light 
of the Portuguese capital.

O branco estende-se, imaculado, pelo Hotel White Lis-

boa. Porque é a junção de todas as cores, é definida como ‘a 

cor da luz’, que reflecte todos os raios luminosos, alcançan-

do uma clareza máxima. O Hotel White Lisboa, do grupo 

GJC Hotels, homenageia a luz da capital portuguesa, a luz 

que exibe todas as outras cores, presentes nas paisagens, 

na alegria, na diversão, na cultura e na gastronomia desta 

cidade cosmopolita. Convida também os seus hóspedes 

a usufruir dessa luz nos momentos de tranquilidade, no 

interior do Hotel, onde se recupera a energia para de novo 

descobrir a cidade, a sua 

história e as suas gentes. 

A decoração, assente num 

conceito intimista e mo-

derno, confere aos espaços 

um ambiente acolhedor e 

tranquilo, dentro da cida-

de, mas longe do seu bu-

lício. A localização central 

do Hotel White Lisboa, na Praça do Saldanha, permite que 

se aceda rapidamente aos locais mais emblemáticos. Para 

além disso, em frente ao Hotel, há uma entrada para a es-

tação de Metro para que, numa curta viagem, se alcance o 

Chiado, o Rossio, a Praça do Comércio ou se termine o dia, 

por exemplo, no Bairro Alto, numa casa de fado, a ouvir a 

‘alma portuguesa’.

Quando o cansaço se instalar, os 41 quartos e as quatro 

suítes duplex são o refúgio perfeito. Se apetecer, o Roof-

top Terrace permite visões extraordinárias da cidade, um 

White, in its purest form, stretches right throughout the 

Hotel White Lisboa. As it is the meeting of every colour, it 

is defined as ‘the colour of light’, which reflects all the lu-

minous rays, achieving maximum clarity. The Hotel White 

Lisboa, part of the GJC Hotels group, honours the light of 

the Portuguese capital, the light that displays other co-

lours, present in the landscapes, in the joy, in the fun, in the 

culture and in the gastronomy of this cosmopolitan city. 

It also invites its guests to enjoy this light in moments of 

calm, inside the hotel, where you can regain your strength 

to discover the city, its histo-

ry and its people once again. 

The décor, based on a concept 

where cosy meets modern, 

ensures a welcoming and 

peaceful atmosphere to the 

spaces, within the city, but 

far from its bustle. The central 

location of the Hotel White 

Lisboa, in the Praça do Saldanha, means you can quickly 

get to the city’s most iconic sights. In addition, a metro sta-

tion lies right across from the hotel, so that in no time at all 

you can be in Chiado, Rossio, the Praça do Comércio or end 

your day, for example, in the Bairro Alto, in a ‘Casa de Fado’, 

listening to the distinctive sounds of the ‘Portuguese soul’.

When fatigue takes over, the 41 rooms and four duplex 

suites provide the perfect retreat. If you feel like it, the Roof-

top Terrace boasts stunning views of the city, a swathe of 

twinkling lights as far as the eye can see. During the day, your 

manto de luzes que se estende até ao infinito. Se for de dia, 

o olhar persegue o casario estendido sobre as colinas. Se o 

tempo permitir, uma piscina da cor do céu convida a uns 

mergulhos refrescantes.

O Hotel White Lisboa é a materialização do conforto e da 

tranquilidade no coração pulsante da cidade, onde tudo o 

que importa está a apenas um passo.

gaze is drawn along the hills and their houses. And if you 

have time, a sky-coloured pool awaits for a refreshing dip.

The Hotel White Lisboa is the materialisation of com-

fort and of peaceful respite in the beating heart of the city, 

where everything that matters is only a step away.



HLANE ROYAL 
NATIONAL PARK
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INSPIRING PLACES

Paisagem, vida selvagem e tradição 
Scenic wonder, wildlife and tradition 
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Está a planear uma viagem selvagem?

Nesta edição, visitámos mais um parque de vida selva-

gem – Hlane Royal National Park, na Suazilândia. O nome 

– que significa deserto – foi-lhe atribuído pelo rei Sobhu-

za II, antes de ter passado a área protegida (este local era 

utilizado para a caça). Com cerca de 30.000 hectares de 

terreno, a maior área protegida do país, vários animais pre-

senteiam os visitantes quando ousam manifestar a sua 

presença. Nesta visita foi possível apreciar a beleza pai-

sagística, que muito nos transmite, e a pureza do silêncio 

quando só o cantarolar das aves se expressa. Observámos 

rinocerontes, muitos, mesmo muitos, que a poucos passos 

de nós faziam estremecer o solo, com o seu peso e passos 

abruptos. E os pássaros descansavam sobre as costas de-

les. Também as impalas, leões, hipopótamos, macacos e 

muitas aves nos saudaram. 

Partimos de Maputo e pouco mais de duas horas depois 

estávamos na Suazilândia. A paisagem pelo caminho é 

adorável, o que faz com que a viagem não se torne cansa-

tiva. Para os que pretendem ir directamente do seu país de 

origem para a Suazilândia, quando chegarem ao destino 

verão, de igual modo, belíssimas paisagens e terão tempo 

para visitar os pontos turísticos do país. De tão pequeno 

que o país é rapidamente se visita tudo. E, claro, o Hlane 

Royal National Park é um dos locais de paragem obrigató-

ria. Existem outros parques de vida selvagem para se ver 

(o Mlilwane Game Sanctuary e a Mkhaya Game Reserve), 

mas com esta dimensão, não, apenas este.

Are you planning a wildlife trip?

In this issue we visit a wildlife park – Hlane Royal Na-

tional Park, in Swaziland. The name – which means wil-

derness – was given to it by King Sobhuza II, and before 

becoming a protected area it was a royal hunting ground. 

Covering some 30,000 hectares of land, making it the larg-

est protected area in the country, Hlane is home to many 

animals, giving visitors a rare treat when they dare to show 

themselves. On this particular visit we were able to enjoy 

the many wonders of natural beauty and the pureness of 

silence when all you can hear is the sound of birdsong. 

We spotted rhinoceroses, many of them, the mere footfall 

of which made the ground quiver, with their weight and 

abrupt movements. Birds took rest on their backs. Impa-

las, lions, hippos, monkeys and many birds were also there 

to greet us. 

We set out from Maputo and a little over two hours lat-

er we were in Swaziland. The scenery along the route is 

stunning, ensuring that the journey is anything but tir-

ing. For anyone planning to go to Swaziland directly from 

their homeland, when you arrive in your destination you 

will also see breathtaking landscapes and will have time 

to visit the country’s tourist attractions. And this is such 

a small country that you can quickly see much of it. And, 

of course, Hlane Royal National Park is one of the places 

you just have to visit. There are other wildlife parks to visit 

(Mlilwane Game Sanctuary and Mkhaya Game Reserve), 

but none of this size.
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Os recursos naturais são muitos. Se esta viagem pas-

sar por ficar hospedado no parque, existem várias opções. 

Pode acampar no Ndlovu Camp, a cerca de um quilómetro 

da estrada de Simunye, que é o lugar perfeito para aloja-

mento em grupo. E se tiver sorte nem precisará de sair do 

acampamento para poder fotografar algumas das espé-

cies do parque. Ainda neste local pode usufruir do Res-

taurante Ndlovu, cuja área semi-aberta e o deck amplo, 

fazem do cenário um espaço mais atractivo, e as vistas 

sobre o agitado waterhole, onde se encontram os hipopó-

tamos, fá-lo-ão render-se ao sítio. No Bhubesi Camp – um 

self-catering acampamento, que fica nas margens do rio 

Mbuluzane –, encontram-se seis casas de campo, a 16 qui-

lómetros do anterior acampamento, e é o lugar ideal para 

um retiro silencioso, em torno dos arbustos. 

Ao nascer do sol abrem-se os portões. Os solos, escuros 

e férteis, as árvores, compostas e despidas, e a variedade 

animal espera pela visita dos humanos. A fauna abundan-

te fascina.  O clima temperado é apetecível. A savana, de 

florestas, pastagens e ribeiros, abriga os seres selvagens: 

leões, elefantes, hienas, rinocerontes brancos, girafas, hi-

popótamos, zebras, gnus, impalas, cobras, entre outros. 

Mas agora... silêncio. É hora de observar a vida selvagem. 

Seja pela manhã, à tarde, ou até mesmo ao final do dia, com 

o pôr-do-sol. De câmara na mão, captar-se-ão os momen-

tos de uma experiência memorável. 

There are many natural resources. And, if on this trip 

you choose to stay in the park there are many accommo-

dation options. You can camp at Ndlovu Camp site, about 

a kilometre from the Simunye road, which is the perfect 

place for group accommodation. If you’re in luck, you won’t 

even have to leave the camp to be able to capture shots of 

some of the park’s animal species. Also in this place you 

can dine at the Ndlovu Restaurant, the semi-open area 

and large deck of which produce a truly attractive setting, 

while views over the busy waterhole, where hippos meet 

up, will make you fall for this place. At the Bhubesi Camp 

– a self-catering camp site stood on the banks of the River 

Mbuluzane –, you’ll find six country houses, 16 kilometres 

from the previous camp site. This is the perfect spot for a 

peaceful retreat, surrounded by scrubland. 

As the sun rises the gates are opened. The soils, dark and 

fertile, the trees, covered or bare, and the variety of animals 

all await human visitors. The abundant fauna is fascinat-

ing. The temperate climate is appealing. The savannah, for-

ests, pasture land and streams, provide a haven for wildlife: 

lions, elephants, hyenas, white rhinos, giraffes, hippos, ze-

bras, wildebeests, impalas, snakes, among others. 

But for now...  silence. It’s time to watch the wildlife. Whether 

in the morning, in the afternoon, or even as the day comes to 

a close, with the setting sun. Armed with your camera you’ll 

capture the moments of a memorable experience.

TEXTO NA ÍNTEGRA EM // THE FULL TEXT CAN BE READ AT 

www.villasegolfe.com
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TETIAROA, THE 
BRANDO

TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©TETIAROA, THE BRANDO

INSPIRING PLACES

A ilha de todos os sonhos
The ultimate dream island

Tetiaroa foi o refúgio de Marlon Brando por mais de 30 

anos, desde que filmou O Grande Motim, na década de 

1960. O actor apaixonou-se não só pela ilha como também 

pela actriz taitiana Tarita Teriipaia com quem casou. Bran-

do comprou a ilha em 1966 e fez dela o seu refúgio secreto. 

Na década de 1990, começou a idealizar um projecto para a 

construção de um resort, mas infelizmente faleceu e não 

chegou a ver o seu desejo concretizado. Mas conforme 

o sonho de Marlon Brando, em 2014, dez anos depois de 

sua partida, um luxuoso eco resort foi inaugurado e o seu 

nome não poderia ser outro: The Brando.

Tetiaroa was Marlon Brando’s island retreat for more 

than 30 years, ever since he filmed Munity on the Bounty, 

in the 1960s. The actor not only fell in love with the island, 

but also with Tahitian actress Tarita Teriipaia, who he went 

on to marry. Brando bought the island in 1966 and turned it 

into his secret refuge. In the 1990s, he came up with a proj-

ect to build a resort, but unfortunately he died and nev-

er got to see his wishes come true. But, following Marlon 

Brando’s dream, in 2014, ten years after his death, a luxury 

eco resort was opened and its name could be nothing else 

but: The Brando.
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As palavras não têm força suficiente para descrever o 

atol Tetiaroa, um pedacinho de paraíso no arquipélago das 

Ilhas da Sociedade, no Taiti, Polinésia Francesa, onde há 

muitos séculos atrás chegaram os primeiros exploradores, 

guiados pelas estrelas. Agora chega-se num avião de oito 

passageiros, depois de um voo inesquecível de 20 minutos 

a partir do aeroporto internacional Fa’a’ā, em Papeete. De 

cima, no meio do Pacífico, um anel de vegetação verde é 

debruado por areia branca e, no meio, como uma jóia, uma 

lagoa cintila, fundindo-se subtilmente na paleta azul do 

Words are not enough to describe Tetiaroa atoll, a tiny 

piece of paradise in the Society Islands archipelago, in  

Tahiti, French Polynesia, where many centuries ago the 

first explorers arrived, guided by the stars. Now they arrive 

in a plane carrying eight passengers, following an unfor-

gettable 20-minute flight from Fa’a’ā International Airport, 

in Papeete. From above, in the middle of the Pacific, a ring 

of green vegetation, hemmed in by white sand, and in 

the middle, like a jewel, a lagoon sparkles, melting subtly 

into the blue palette of the sky. In addition to its stunning 
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céu. Além da sua beleza deslumbrante, Tetiaroa é um lugar 

de biodiversidade rara e um santuário natural para aves e 

vida marinha. 

No meio da natureza, quase imperceptíveis, existem 35 

bungalows, de um, dois ou três quartos, decorados segun-

do um conceito rústico/chique. Do lado de fora, um deck 

com piscina privada, gazebo, banheira de hidromassagem 

a céu aberto e a praia privativa convidam a usufruir de um 

clima agradavelmente morno.

O The Brando, que funciona com o sistema all inclusive, 

serve o pequeno-almoço no o Beachcomber Café, com os 

olhares sobre o mar. Para almoçar, jantar ou tomar uma 

bebida, o resort oferece dois restaurantes com cozinha da 

polinésia (Beachcomber e Les Mutinés) e dois bares (Te 

Manu e o Bob’s Bar). O cardápio do restaurante principal, o 

Les Mutinés, é assinado por Guy Martin, chef francês com 

duas estrelas Michelin.

Para além de duas lojas – uma onde se vendem peças  

de banho e tudo aquilo que poderá ser necessário numa 

beauty, Tetiaroa is a place of rare biodiversity and a natural 

sanctuary for birds and marine life. 

In the midst of nature, almost going unnoticed, there 

are 35 bungalows, containing one, two or three bedrooms, 

decorated to a rustic/chic design. Outside, a deck with pri-

vate pool, gazebo, open-air spa bath and private beach in-

vite you to make the most of the pleasantly mild climate.

The Brando, which operates according to the all inclu-

sive system, serves breakfast in the Beachcomber Café, 

with views out over the sea. For lunch, dinner or simply a 

drink, the resort boasts two restaurants serving Polyne-

sian cuisine (Beachcomber and Les Mutinés) and two bars 

(Te Manu and Bob’s Bar). The menu in the main restaurant, 

Les Mutinés, has been created by Guy Martin, French chef 

with two Michelin stars.

In addition to two shops – one selling bathing wear and 

everything you might need on a holiday and another where 

you can buy traditional jewellery with Tahitian black pearls 

–, the resort has a spa, the Varua Te Ora, located in a special 

viagem e outra onde se podem adquirir as tradicionais 

jóias com pérolas negras taitianas –, o resort possui um 

spa, o Varua Te Ora, localizado numa área reservada do 

atol, muito arborizada e de frente para um lago repleto de 

plantas aquáticas.

Quando os olhos se cansarem de olhar o infinito, stand 

up paddle, mergulho com snorkel, scooba diving, aulas de 

dança e música taitiana, cestaria, estamparia e um passeio 

de bicicleta (sempre disponíveis à porta de cada bunga-

lows), ou de barco para conhecer as outras ilhas do atol, 

são algumas das muitas possibilidades. 

«A minha mente está sempre calma quando me imagi-

no sentado na minha ilha à noite. Se depender de mim, Te-

tiaroa permanecerá para sempre um lugar que lembra aos 

taitianos o que são e aquilo que foram há séculos atrás», 

disse um dia Marlon Brando.

Não dependeu do actor que Tetiaroa permanecesse fiel à 

sua natureza, mas dependeu dos seus herdeiros que per-

mitiram que se construísse o The Brando com a condição 

de que fosse o mais ecológico possível. E assim foi!

part of the atoll, with plenty of trees, facing a lake rich in  

water plants.

When your eyes tire of staring out at the infinite blue, 

stand up paddle, snorkelling, SCUBA diving, Tahitian dance 

and music lessons, basket weaving, printing and bike  

riding (always stood next to every bungalow door), or a 

boat trip to discover the atoll’s other islands, are some of 

many possibilities. 

«My mind is always soothed when I imagine myself sit-

ting on my South Sea island at night. If I have my way, Te-

tiaroa will remain forever a place that reminds Tahitians of 

what they are and what they were centuries ago», Marlon 

Brando once said.

It wasn’t down to the actor that Tetiaroa should remain 

true to its nature, but it was down to his heirs, allowing The 

Brando to be built under the condition that it be as ecolog-

ical as possible. And this it is!



É de uma viagem de compras de luxo que está a preci-

sar? Se é, então nesta edição levamo-lo a conhecer uma 

das galerias mais emblemáticas, que junta as extraordiná-

rias marcas de luxo. Fica na praça Duomo, mesmo ao lado 

da conhecida Catedral – Duomo di Milano –, em Itália. Não 

é possível pensar-se em Milão sem imaginar a Galeria Vit-

torio Emanuele – que recebeu o nome do primeiro rei de 

Itália, Vittorio Emanuele II. Trata-se de um edifício em for-

ma de cruz, que majestosamente recebe os turistas, vindos 

de todo o mundo, e é onde todos se rendem às marcas de 

alto luxo. A cúpula central, em ferro e vidro, faz com que a 

entrada de luz natural transfira luminosidade suficiente 

para este espaço, que é um verdadeiro monumento de ‘alta 

grife’. Inaugurado em finais do século XIX (1867), durante a 

Belle Époque, e sendo uma obra arquitectónica de Giuseppe 

Mengoni, o edifício alberga cafés e restaurantes históricos, 

Is a luxury shopping trip just what you need? If it is, 

then this issue we’re taking you to experience one of the 

most iconic shopping centres, housing some of the most 

extraordinary luxury brands. It is located on the Piazza del 

Duomo, right next to the Italian city’s famed cathedral – 

Duomo di Milano. It’s hard not to think about Milan with-

out picturing the Galeria Vittorio Emanuele – which was 

named after the first king of a united Italy, Vittorio Eman-

uele II. This is a cross-shaped building, which majestically 

welcomes tourists from all over the world, and a veritable 

shrine to luxury goods. The central dome, made of iron and 

glass, ensures that natural light sufficiently illuminates the 

space, a true monument to designer shopping. Today, they 

do so with another purpose in mind: high-class shopping. 

Opened in the second half of the 19th century (1867), 

during the Belle Époque period, and designed by Giuseppe 
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GALERIA VITTORIO 
EMANUELE 

TEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY 1, 2 E 5 MIGUEL COSTA; 3 E 4 ©PMC

INSPIRING PLACES

Compras, em Milão! // Shopping, in Milan!

CÚPULA CENTRAL / SAÍDA QUE LEVA A PIAZZA DELLA SCALA. // CENTRAL DOME / EXIT LEADING TO THE PIAZZA DELLA SCALA.

LOJA MERCEDES BENZ  // MERCEDES BENZ STORE CASAMENTO NA GALERIA VITTORIO //  MARRIAGE IN THE GALERIA VITTORIO EMANUELE



como o Biffi Caffè (do ano 1867) e o luxuoso Savini (des-

de 1882), entre outros. Também as boutiques das grandes 

marcas, como a Prada, Louis Vuitton, Gucci, Versace, Gior-

gio Armani, Swarovski, Mercedes Benz... dão mais beleza 

a este lugar, onde a ostentação reina. Este é, para alguns, 

o edifício mais luxuoso de Milão. Tem vista sobre a Cate-

dral e é o cartão de visita da cidade. O charme da Galeria 

Vittorio continua intacto, mesmo mais de 150 anos depois.  

A estrutura do monumento resiste às marcas do tempo e 

continua moderna. Na zona central da galeria encontram-

-se mosaicos que representam as quatro cidades que, na 

sua época, foram capitais do Reino da Itália (Milão, com 

Napoleão; Turim, representado por um touro; Florença e 

Roma, com a imagem de uma loba amamentando Remo e 

Rômulo). Para além do mundo das marcas aqui instaladas, 

há uma tradição que se tem de cumprir aquando da visita à 

galeria Vittorio: não se pode esquecer de, com o calcanhar 

do pé direito, dar três voltas em cima dos testículos de um 

touro que está desenhado num dos mosaicos no chão (isto 

fica à esquerda do octógono, em direcção à Praça Scala). 

Dizem que dá sorte!

Sorte ou não, Milão é a segunda maior cidade de Itália, 

e é também conhecida como a capital da moda, por con-

seguinte ir às compras nas lojas de luxo da Galeria Vitto-

rio Emanuele tornou-se um cliché para os amantes do 

fashion. Viajar em compras até Milão é o que muitos fa-

mosos fazem. Por isso, se o desejo passa por uma viagem 

lifestyle, porque não levantar voo até à cidade da moda?!  

Mengoni, the building is home to historic cafés and restau-

rants, such as the Biffi Caffè (dating from 1867) and the 

luxurious Savini (from 1882),  among others. The boutiques 

of major brands, such as Prada, Louis Vuitton, Gucci, Ver-

sace, Giorgio Armani, Swarovski, Mercedes Benz... add fur-

ther to the beauty of this place, where ostentation rules. 

For some, this is Milan’s most luxurious building. Is has 

views over the cathedral and is the city’s most iconic land-

mark. The charm of the Galeria Vittorio remains intact, 150 

years since it first appeared. The monument’s structure 

has stood the test of time and retains a modern feel. In the 

central part of the gallery there are mosaics representing 

the four cities that, in their time, have been the capital of 

the Kingdom of Italy (Milan, with Napoleon; Turin, repre-

sented by a bull; Florence and Rome, with the image of a 

she-wolf feeding Remus and Romulus). In addition to the 

many brands housed here, there is a tradition that needs to 

be fulfilled whenever you visit the Galeria Vittorio Emanu-

ele: you can’t forget to spin three times, on your right heel, 

above the balls of a bull appearing in one of the mosaics 

on the floor (located to the left of the octagon towards the 

Piazza della Scala). Doing so is meant to bring you luck!

Lucky or not, Milan is Italy’s second largest city and is 

also known as the fashion capital, and so, going shopping 

in the luxury boutiques of the Galeria Vittorio Emanuele has 

become a cliché for fashion lovers. Many famous faces go 

on shopping trips to Milan. As such, if you want to join the 

jet set, why not take your own flight to the city of fashion?!  
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Um paraíso de saúde  // A health paradise 

PUB

SERENITY - THE ART OF 
WELL BEING

Inserido num cenário idílico, envolto em pinheiros e áreas 

verdes, em cima da icónica Praia da Falésia, o Serenity – 

The Art of Well Being permite partir à descoberta da saú-

de no seu sentido mais amplo – Corpo, Mente e Espírito – 

promovendo um percurso pela ancestral Arte do Bem-Es-

tar, único no Algarve.

Depois de um dia extenuante ou durante o merecido pe-

ríodo de descanso no resort, no Serenity, a recepção é de 

excelência. A entrada pelo imponente corredor, onde al-

guns dos frutos e plantas existentes no resort dão nome 

às 12 salas de tratamento disponíveis, é o prenúncio de um 

estado de serenidade total.

Located within an idyllic setting, surrounded by pine 

trees and green spaces, above the iconic beach of Praia da 

Falésia, Serenity – The Art of Well Being allows you to set 

off in discovery of health in its broadest sense – Body, Mind 

and Spirit – promoting a journey through the ancestral Art 

of Well Being that is unique in the Algarve.

After a tough day, or during a well deserved break at the 

resort, at Serenity you’re welcomed in style. The entrance 

down the impressive corridor, where some of the fruits 

and plants to be found in the resort lend their name to the 

12 treatment rooms available, provides the precursor to a 

state of complete serenity. 
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 Os tratamentos selecionados, as propriedades terapêu-

ticas das matérias-prima escolhidas, a decoração costu-

mizada e os detalhes pensados para cada recanto deste 

oásis de bem-estar promovem um magnífico momento  

de relaxamento. 

Na sala onde se encontra a Dry Floatation Bed, que atin-

ge 40 Cº, a experiência é altamente relaxante. Uma hora de 

tratamento aqui pode equivaler a oito de sono, de tão tran-

quilizante que é. A sala Figo e Alfarroba, com entrada de luz 

natural, são direcionadas para tratamentos faciais. Mas se 

é um tratamento de inspiração oriental que tem em men-

te, então vai ser recebido 

na sala Sakura. Aqui são as 

massagens orientais – shiat-

su, massagem tailandesa e 

massage Ayuvédica – que o 

fazem viajar no tempo. Na 

Aurum Suite – que em Latim 

significa «ouro» –, o tempo para o repouso é absoluto. O 

jacuzzi, o banho turco, a sauna e o chuveiro de experiên-

cias podem ser utilizados em regime de exclusividade de 

forma individual, em casal, ou com os amigos. É o luxo no 

seu melhor. 

Com profissionais altamente qualificados, materiais de 

excelência – como por exemplo as marquesas «que são 

as melhores marquesas para tratamentos de spa», realça 

Maria Dorey, directora do Serenity Spa e fitness –, e tra-

tamentos inovadores, uma visita ao Serenity spa é sem 

The treatments selected, the therapeutic properties of 

the raw materials chosen, the customised decoration and 

the details thought up for every corner of this oasis of well 

being ensure a magnificent moment of relaxation. 

In the room housing the Dry Floatation Bed, which 

reaches 40 Cº, the experience is highly relaxing. One hour 

of treatment here can be the same as eight hours of sleep, 

it’s that soothing. The Fig and Carob rooms, flooded with 

natural light, are used for facial treatments. But it you have 

a treatment of oriental inspiration in mind, then you’ll be 

treated in the Sakura room. Here oriental massages, in-

cluding shiatsu, Thai mas-

sage and Ayurvedic mas-

sage, will take you a journey 

through time. In the Aurum 

Suite – from the Latin word 

meaning gold –, time for 

rest is absolute. The jacuzzi, 

the steam room, the sauna and the ‘shower of experienc-

es’ can be used exclusively as an individual, as a couple, or 

with friends. This is luxury at its finest. 

With highly qualified professionals, exceptional materi-

als – such as for example the massage tables «which are 

the best massage tables for spa treatments», explains Ma-

ria Dorey, director of Serenity Spa and Fitness –, and inno-

vative treatments, a visit to Serenity Spa is without doubt 

soothing and a must. The aromas of essential oils, such 

as lotus flower, the therapeutic bath, the rose bath, and 

Na Aurum Suite o tempo para o 
repouso é absoluto. \\ In the Aurum 

Suite time for rest is absolute.

dúvida reconfortante e obrigatória. Os aromas dos óleos 

essenciais, como o de flor de lótus, o banho terapêutico, 

o banho de rosas, e as mais de 30 massagens, restabele-

cem a harmonia. Toda a linha de tratamentos é composta 

por produtos de alta qualidade como as marcas Charme 

d’Orient e Gentlemen’s Tonic (exclusivas em Portugal) ou 

ainda Ila e Sensai. «Criámos o Serenity com o intuito não 

de ser só o melhor Spa de Portugal, mas da Europa», acres-

centa a directora. 

Antes de iniciar o tratamento ou no final do mesmo, 

pode ainda usufruir do Oásis Termal, com piscina de hidro-

terapia, sauna herbal, sauna com sal dos Himalaias, banho 

turco, chuveiros de experiências, fonte de gelo, zonas de 

relaxamento interior e exterior, jacuzzi exterior, piscina 

Kneipp e o novo Hammam (exclusivo para tratamentos).

Com pouca entrada de luz e onde o silêncio se instala 

prevalece uma certeza absoluta: está-se em paz. 

more than 30 massage styles, help re-establish harmony. 

The entire range of treatments is given using high-quality 

products, from brands such as Charme d’Orient and Gen-

tlemen’s Tonic (exclusive in Portugal) or Ila and Sensai. 

«We have created Serenity Spa with the aim of not only 

being the best spa in Portugal, but also in Europe», the di-

rector adds. 

Before beginning your treatment, or at the end of it, 

you can also enjoy the Thermal Oasis, with its hydrother-

apy pool, herbal sauna, sauna with Himalayan salt, steam 

room, experience showers, ice fountain, indoor and out-

door relaxation areas, outdoor jacuzzi, Kneipp pool and the 

new Hammam (exclusive for treatments).

With little entrance of light and where silence reigns, 

you’ll be certain of one thing: you’re at peace. 
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YOGA

TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY 1-3 © DIREITOS RESERVADOS, 4 E 5 © SHÁNTI DEVA ÁSHAMA

Harmonia, saúde e felicidade
Harmony, health and happiness

HEALTH  WELLNESS

Tendo surgido há mais de 7000 anos com o povo Drávida, 

que vivia no Vale do Indo, no noroeste da Índia, o Yoga é um 

sistema filosófico de desenvolvimento pessoal capaz de 

conferir ao ser humano, em todas as suas facetas, um de-

senvolvimento equilibrado e harmonioso, conferindo-lhe 

uma perspectiva global de fraternidade e solidariedade.

Especificamente, o Yoga visa dois objectivos sendo que o 

primeiro é a promoção da saúde do corpo, da mente e das 

emoções positivas, e a elevação da energia, mantendo o ser 

humano no seu estado natural, saudável e feliz, com sólida 

base de auto-exigência e anti ego deformado. O segundo, 

mas não menos importante, é tornar-nos sábios porque 

o Yoga é por si só o método de desenvolvimento humano 

mais poderoso, completo, sábio e antigo do planeta.

Having appeared more than 7000 years ago with the 

Drávida people, who lived in the Indus Valley in northwest 

India, yoga is a philosophical system of personal develop-

ment capable of giving the human being a balanced and 

harmonious development, in all its facets, giving it a global 

perspective of fraternity and solidarity.

Specifically, Yoga addresses two goals, the first being the 

promotion of the health of  the body, of the mind and of 

positive emotions, and the elevation of energy, keeping the 

human being in its natural, healthy and happy state, with 

a solid base of self-demand and deformed anti-ego. The 

second, but no less important, is to become wiser because 

yoga is, in itself, the most powerful, complete, wise and an-

cient method of human development on the planet.
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This ancient philosophy has grown in popularity in Por-

tugal, bringing tens of thousands of practitioners together. 

Besides other existing schools with different approach-

es, the Portuguese Yoga Confederation has more than 40 

Ashramas (Yoga Centres) in Portugal – such as the Opor-

to Ashrama Yoga Centres and the Shanti Deva Ashrama, 

located in Quinta do Anjo, Setúbal (pictured) -, promoting 

the practice in its primordial form, with its 14 main tech-

nical disciplines and six 

secondary ones, given in a 

single class, developing the 

human being in a total and 

harmonious way. And it was 

this Total Yoga, among the 

first of India - once called 

SAMKHYA, which means 

wisdom (number, reason), 

Founding Philosophy of 

Yoga, Cosmogenic and An-

thropogenic, Key to Yoga -, 

which was given Cultural 

and Intangible Heritage status by UNESCO on December 

01, 2016. 

Samkhya Yoga effectively combats stress, allowing you 

to cope with stressful situations, and the relaxation that 

results from it enables full physical recovery within doz-

ens of minutes, equivalent to a few hours of deep sleep. 

Samkhya Yoga also improves lucidity, increases energy, 

self-confidence, attention and concentration. Yoga also al-

Esta filosofia milenar tem vindo a despertar um interes-

se crescente em Portugal, congregando dezenas de milha-

res de praticantes. Para além de existirem outras escolas 

com abordagens diferentes, a Confederação Portuguesa 

do Yoga possui mais de 40 Áshrama (Centros do Yoga) em 

Portugal – como os Centros do Yoga Áshrama Porto e o 

Shánti Deva Áshama, localizado na Quinta do Anjo, Setúbal 

(nas imagens) –, promovendo a prática na sua forma pri-

mordial, com as suas 14 dis-

ciplinas técnicas principais 

e seis secundárias dadas 

numa só aula, desenvolven-

do o ser humano de forma 

total e harmoniosa. E foi este 

Yoga Total, dos primórdios 

da Índia – outrora chama-

do SÁMKHYA, que significa 

Sabedoria (número, razão), 

Filosofia Mãe do Yoga, Cos-

mogénica e Antropogénica, 

Chave do Yoga –, que foi re-

conhecido no dia 1 de Dezembro de 2016 como Património 

Cultural e Imaterial da Humanidade pela UNESCO.

O Yoga Sámkhya combate eficazmente o stress, permite 

enfrentar situações de grande tensão, e o relaxamento que 

dele resulta possibilita recuperações físicas completas em 

algumas dezenas de minutos, equivalentes a algumas ho-

ras de sono profundo. O Yoga Sámkhya também melhora 

a lucidez, aumenta a energia, eleva a autoconfiança, expo-

nencia a atenção e a concentração. O Yoga permite ainda 

a aquisição de competências, como a resiliência, inteli-

gência emocional, engagement, saber relaxar, combater 

a procrastinação e aprender a ser feliz. Contrariamente ao 

que pensávamos, não é necessário ter uma alimentação 

vegetariana, como nos explicou Catarina Ferreira, Mestra 

Sitá Devi do Áshrama Porto/Bhárata Centro do Yoga, mas, 

refere: «à medida que se vai praticando, o organismo vai-

-se purificando e há uma tendência para os praticantes 

preferirem alimentos mais saudáveis».

Portugal é um dos palcos principais do Yoga no mundo 

em virtude de ter sido o primeiro país no mundo a come-

morar, em 2002, o Dia Internacional do Yoga no solstício do 

Verão, que ocorre no dia 21 de Junho, e do intenso trabalho 

da Confederação Portuguesa do Yoga e do seu presidente, 

H.H. Jagat Guru Amrta Súryánanda Mahá Rája, Jorge Veiga 

e Castro, na promoção deste dia e da sua consagração ofi-

cial pela ONU (algo que veio a acontecer em Dezembro de 

2014). Por outro lado, a Confederação Portuguesa do Yoga/

lows the acquisition of skills such as resilience, emotional 

intelligence, engagement, knowing how to relax, fighting 

procrastination and learning to be happy. Contrary to our 

initial thoughts, you don’t need to be a vegetarian, as Ca-

tarina Ferreira, Sita Devi master from the Ashrama Porto/

Bharata Yoga Centre explained to us, but, she says: «as you 

continue to practice yoga, the body purifies itself and there 

is a tendency for practitioners to prefer healthier foods».

Portugal is one of world’s leading stages of yoga, hav-

ing been the first country in the world to commemorate, 

in 2002, International Yoga Day on the occasion of the 

summer solstice (June 21), and thanks to the intense work 

carried out by the Portuguese Yoga Confederation and its 

president, H.H. Jagat Guru Amrta Suryananda Maha Raja, 

Jorge Veiga e Castro, in promoting this day and its official 

recognition by the UN (which took place in December 

2014). On the other hand the Portuguese Yoga Confeder-

ation/Samkhya Yoga Institute provides the most compre-

hensive yoga training in the world: six years, in a total of 

O Yoga Sámkhya, dos primórdios 
das Índia, foi reconhecido no dia 1 de 
Dezembro de 2016 como Património 
Cultural e Imaterial da Humanidade 

pela UNESCO.  \\  Samkhya Yoga, 
among the first in India, was given 

Cultural and Intangible Heritage status 
by UNESCO on December 01, 2016. 
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Yoga Sámkhya Instituto confere a formação mais comple-

ta do mundo em Yoga: seis anos, num total de 6500 horas 

para o grau de instrutor; mais quatro anos para o grau de 

professor e mais quatro anos para o grau de mestre), se-

guindo a qualidade de ensino do Yoga tradicional da Índia, 

sem deturpações.

Muito mais do que um exercício físico, ainda que os be-

nefícios físicos, mentais e emocionais sejam deveras evi-

dentes, o Yoga guia-se por princípios humanistas, pela 

promoção da paz, pelo diálogo, justiça, fraternidade e pelo 

respeito pela dignidade da pessoa humana.

6500 hours to achieve instructor level; four more years for 

professor level and four more years for master level, fol-

lowing the quality of traditional yoga from India, without 

misrepresentations. 

Much more than physical exercise, even though the 

physical, mental and emotional benefits are clear to see, 

yoga is guided by humanist principles, by the promotion of 

peace, by dialogue, justice, fraternity and by respect for the 

dignity of the human person.

SHÁNTI DEVA ÁSHAMA SETÚBAL

SHÁNTI DEVA ÁSHAMA SETÚBAL
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QUINTA DO 
SOALHEIRO

TEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY 1-9 © QUINTA DO SOALHEIRO, 10 E 12 ©PMC

SUPREME FLAVOURS

A frescura de um Alvarinho 
The freshness of an Alvarinho wine 

Se está em fase de celebração, então é com um copo de 

Soalheiro que deve brindar. Esta história, como tantas ou-

tras, também deve ser contada. Começou em tempos. Em 

1982. Um projecto familiar que, aos poucos, ano após ano, 

foi crescendo. Hoje, dez funcionários tratam das vinhas, 

do campo, e da adega – que começou na garagem de casa. 

Foi aumentada à medida que iam produzindo mais vinho. 

Fizeram-se obras. A casa Alvarinho, desde então, tem vin-

do a tentar produzir vinhos diferentes. Missão cumprida. 

Diferentes, mas sempre com o seu perfume a Alvarinho. 

A recepção ao visitante, na Quinta do Soalheiro, é feita 

If you’ve got something to celebrate, then you should 

be toasting it with a glass of Soalheiro. This story, like so 

many others, also needs to be told. It all began back in 1982. 

A family enterprise, which, little by little, year by year, has 

been growing. Today, ten employees tend the vineyards, in 

the fields, and take care of the winery – which began in the 

garage of the house. This has been extended as more wine 

was produced. Improvements have been made. The Alvar-

inho firm, since then, has been trying to produce unique 

wines. And it has been successful in its mission. Unique, 

but always with the Alvarinho aroma. Visitors are greeted, 
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no seio dos vales do Rio Minho – ou se se preferir ‘Vale do 

Alvarinho’ –, concelho de Melgaço (ponto mais a norte de 

Portugal). De frente, olhamos a Espanha, e apenas o rio se-

para os dois países. 

Protegido por serras e montanhas, que proporcionam 

condições de temperatura únicas, devido ao número de 

horas de exposição solar, o que aperfeiçoa a maturação 

da uva e da casta Alvarinho, o vinho Soalheiro é produzi-

do neste pequeno microclima e está protegido pelos vales. 

A uva Alvarinho é uma variedade da região de Monção e 

Melgaço e é a única utilizada para a produção do vinho 

Alvarinho. Foi este microclima que levou João António 

Cerdeira a plantar, em 1974, a primeira vinha de Alvarinho. 

Posteriormente, criou a primeira marca de Alvarinho, em 

1982 – data que nos remete para o início da história viní-

cola desta família.  O primeiro vinho foi resultado de uma 

vinha com uma excelente exposição ao sol, dando origem 

ao nome Soalheiro. 

on the Quinta do Soalheiro estate, in the heart of the Riv-

er Minho valleys – or if you like the ‘Alvarinho Valley’ –, 

in the municipality of Melgaço (Portugal’s most northern 

point). Ahead, lies Spain, and only the river separates the  

two countries. 

Protected by hills and mountains, which ensure unique 

climatic conditions, thanks to the number of hours of sun-

shine, which helps the grape and the Alvarinho grape vari-

ety to ripen, Soalheiro wine is produced in this small micro-

climate, protected by the valleys. The Alvarinho grape is a 

variety of the Monção e Melgaço region and is the only one 

used in the production of Alvarinho wine. It was this mi-

croclimate that led João António Cerdeira to plant, in 1974, 

the first Alvarinho vineyard. Subsequently, he created the 

first Alvarinho brand, in 1982 – the year which brings us 

to the start of the winemaking history of this family. The 

first wine was the result of vines with exceptional sun ex-

posure, leading to the name Soalheiro, the word for sunny  

in Portuguese. 

Antes de 1974, na aldeia vivia-se da agricultura de sub-

sistência – altura em que os campos serviam para a pro-

dução de alimento (milho, erva, batata...) das famílias e dos 

animais – e as videiras encontravam-se em volta dos cam-

pos. Depois de 74 as vinhas conquistaram terreno e, hoje, 

a sua presença domina a paisagem da região. A Quinta do 

Soalheiro possui cerca de dez hectares de vinha (divididas 

por vários campos, plantadas entre os 100 e 200 metros 

de altitude, num solo granítico). Anualmente, produzem à 

volta de 300 mil garrafas. A Quinta do Soalheiro promove 

também a biodiversidade dos animais e das plantas exis-

tentes na vinha. Ainda em fase de lançamento, encontra-

-se um vinho com certificação biológica – trata-se de um 

vinho sem sulfuroso. «Acreditamos que as plantas, com 

melhor saúde, produzem uvas melhores, e as uvas melho-

Prior to 1974, the village survived on subsistence farming 

– with fields used for growing food for people and animals 

(corn, grass, potatoes…) – while vines were planted around 

the fields. After 74, vineyards started to be planted and, 

today, their presence dominates the region’s landscape. 

Quinta do Soalheiro has about ten hectares of vineyards 

(divided into several fields, planted at altitudes of between 

100 and 200 metres, in granitic soil). The estate produces 

around 300,000 bottles a year. Quinta do Soalheiro also 

promotes the biodiversity of the animals and plants found 

in the vineyards. Still in the launch phase, the estate has a 

wine with organic certification – a sulphite-free wine. «We 

believe the healthier the plant, the better the grapes, and 

the better the grapes, the better the wines», explains Rui, 

our guide during our visit to the estate.
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res vão dar origem a melhores vinhos», realça Rui, o nosso 

guia, aquando da visita à quinta.

É um negócio de família. A gestão da quinta é feita por 

Maria João Cerdeira, António Luís Cerdeira e a mãe, Palmi-

ra Cerdeira. 50% da produção é para exportação. A mar-

ca Soalheiro já se encontra em 27 países. O vinho mais 

conhecido da casa é o Soalheiro Clássico que, tal como o 

nome indica – clássico –, é o exemplo da frescura da cas-

ta Alvarinho, um clássico aroma frutado. Mas também o 

Primeiras Vinhas, feito com uvas das vinhas mais velhas, 

com mais de 40 anos, é um vinho que detém uma comple-

xidade profunda, apropriado para um delicioso momento 

gastronómico. Assim como os rótulos do Soalheiro foram 

sendo aperfeiçoados, ao longo dos anos, embora o dese-

nho da fonte de São João, em Melgaço, se mantivesse, tam-

bém o vinho tem vindo a progredir de ano para ano. 

This is a family business. The estate is managed by  

Maria João Cerdeira, Luís Cerdeira, together with their 

mother, Palmira Cerdeira. 50% of production is exported. 

The Soalheiro brand can now be found in 27 countries. 

The estate’s best known wine is the Soalheiro Clássico, 

which, as the name implies – classic -, is a fine example of 

the freshness of the Alvarinho grape, a classic fruity aro-

ma. But Primeiras Vinhas too, made from grapes from the 

oldest vines, planted more than 40 years ago, is a wine of 

great complexity, perfect for a delicious gastronomic mo-

ment. Just as the Soalheiro bottle labels have been im-

proved over the years, although they have always featured 

a rendering of the Fountain of São João, in Melgaço, so too 

has the wine progressed year on year. 

Our visit to Quinta do Soalheiro has also been a bit of a 

classic. We’ve listened to stories. Looked at the vineyards, 

and set foot on the land. We’ve looked around the winery 

A visita à Quinta do Soalheiro foi um pouco clássica. 

Ouviram-se as histórias. Observaram-se as vinhas. Pisou-

-se a terra. Conheceu-se a adega e ouviu-se a explicação 

do processo de vinificação, que termina na Quinta de Folga 

(propriedade da família, preparada para o Enoturismo) – 

onde é feita uma produção de porco bísaro (raça autócto-

ne de suínos do norte do Tejo). Um espaço preparado para 

a realização de eventos, ligados à gastronomia, e sempre 

com a presença de um Soalheiro. E agora, é hora de sentar 

à mesa, degustar as iguarias desta casa (fumeiro da região) 

e brindar com um espumante 100% alvarinho da marca 

Soalheiro. 

and heard all about the winemaking process, ending our 

tour at the Quinta de Folga (a family property set up for 

wine tourism) – where Bízaro pigs are bred (pig breed na-

tive to north of the Tagus). A space set up for holding gastro 

events, always featuring a fine glass of Soalheiro. And now, 

before our visit concludes, it’s time to pull up a chair and 

try out some of the delicacies on offer (regional smoked 

meats) and to make a toast with 100% Alvarinho sparkling 

wine from the Soalheiro brand. 

O vinho mais conhecido da casa é o 
Soalheiro Clássico. \\ The estate’s 
best known wine is the Soalheiro 

Clássico.
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PRAIA DA LUZ 
RESTAURANTE

TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY © PRAIA DA LUZ RESTAURANTE  

Partilhar // Sharing 

SUPREME FLAVOURS

Aberto desde 1988 na Avenida Brasil da cidade Invicta, o 

Praia da Luz Restaurante faz da palavra «partilhar», e de 

todo o seu significado, o seu dia-a-dia. Partilhar o tempo, 

partilhar saberes e sabores, partilhar música, ou simples-

mente partilhar a alegria de se estar a desfrutar da brisa 

marítima, enquanto o sol metamorfoseia o céu e o mar.

Open since 1988, on the Avenida Brasil in Oporto, the 

Praia da Luz Restaurant makes the word «sharing» and 

everything this encompasses, part of its daily life. Shar-

ing time, sharing knowhow and flavours, sharing music, 

or simply sharing the joy of enjoying the sea breeze, as the 

sun transforms the sky and the sea.

O Praia da Luz nunca foi somente uma esplanada ou um 

restaurante, mas antes um local de encontro, um local de 

partilha, com vários conceitos reunidos no mesmo local. 

Mas mais de 25 anos de experiência é tempo que baste 

para elevar o significado de partilhar a um nível superior. 

Resultante do amadurecimento de toda uma experiência 

na área da restauração, houve a necessidade de ter um  

The Praia da Luz has never just been a terrace or a 

restaurant, but rather a meeting point, a place of sharing, 

with various concepts gathered in the same place. But 

more than 25 years of experience is enough time to take 

the meaning of sharing to a higher level. Having grown 

and experienced so much within the restaurant business, 

there was a need to have a more private, more eclectic 
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espaço mais reservado, mais ecléctico, que fizesse da mesa 

um local para estreitar relações.

A nova sala, aberta desde Novembro último, fica mais 

elevada sobre o mar, permitindo que a vista deslumbran-

te ganhe ainda maior amplitude e limpidez. O projecto de 

enquadrar este espaço no já existente, quer a nível deco-

rativo, quer arquitectónico, também foi resultado de uma 

partilha de ideias entre dois excelentes profissionais, Paulo 

Lobo e o arquitecto Bernardo Brito, que, destacando a be-

leza da paisagem, dotaram o 

espaço de um charme com 

uma identidade muito pró-

pria e intimista, onde aos 

sabores se aliam a visão e  

o tacto.

Os sabores ficam a cargo 

de dois conceituados che-

fs – Luís Américo (consultor 

deste espaço desde 2008) e 

Renato de Sá (residente) –, 

cuja partilha de ideias resul-

tou numa magnífica carta de cozinha de autor, que privile-

gia a partilha de sabores, embora a carta apresente também 

várias opções para doses individuais, para refeições mais 

intimistas. As entradas são baseadas numa cozinha mais 

internacional e criativa e os pratos principais são propostas 

da cozinha tradicional portuguesa com uma visão actual. 

Com o mar no horizonte e com a calma que pedem os 

dias mornos, o Praia da Luz Restaurante convida a parti-

lhar momentos, com amigos, família ou parceiros de negó-

cios, ou na companhia do Atlântico e de uma praia de luz. 

space that would turn dining into an arena for strengthen-

ing relationships.

The new dining room, open since last November, is locat-

ed higher above the sea, ensuring that the stunning view 

is even broader and uncluttered. The project to incorpo-

rate this space in the existing one, on a decorative as well 

as an architectural level, was also the result of a sharing 

of ideas between two excellent professionals, Paulo Lobo 

and architect Bernardo Brito, who, highlighting the beauty 

of the landscape, gave the 

space its very own and cosy 

identity, where flavours 

are combined with vision  

and touch. 

The flavours are the re-

sponsibility of two re-

nowned chefs - Luís Améri-

co (consultant of this space 

since 2008) and Renato de 

Sá (resident) -, whose shar-

ing of ideas has resulted in 

a magnificent style of cuisine, favouring the sharing of 

flavours, although there are also several options for indi-

vidual portions for more intimate meals. The starters are 

based on a more international and creative cuisine, while 

the main dishes follow a traditional Portuguese style of 

cuisine, seen from a modern perspective.

With the sea on the horizon and with the calm required 

by warmer days, the Praia da Luz Restaurant invites you to 

share moments with friends, family or business partners, 

or in the company of the Atlantic.

Os sabores ficam a cargo de dois 
conceituados chefs cuja partilha 

de ideias resultou numa magnífica 
carta de cozinha de autor. \\ The 

flavours are the responsibility of two 
renowned chefs, whose sharing of 
ideas has resulted in a magnificent 

style of cuisine.
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SARA, À ESQUERDA E SÍLVIA, À DIREITA // SARA, TO THE LEFT AND SÍLVIA, ON THE RIGHT

Sabores fronteiriços // Crossing food borders

SUPREME FLAVOURS

Para a sustentação de uma vida equilibrada são neces-

sários alimentos saudáveis, que são todos aqueles que 

restabelecem uma conduta benéfica, através dos nutrien-

tes essenciais, ao nosso quotidiano. Para ter uma alimen-

tação saudável é necessário haver variedade na escolha 

dos alimentos caso contrário o organismo começa a dar 

sinais de desequilíbrios. É, por isso, importante dar valor 

ao que comemos. Nesta edição queremos mostrar-lhe dois 

tipos de conceitos completamente diferentes, mas ambos 

especiais. Uma das sugestões é um prato tipicamente mo-

çambicano, feito pela mãe, Sara Gonçalves. As outras três 

propostas, igualmente apetecíveis, são um novo conceito 

da filha, Sílvia. 

Sabemos por si só que não é a quantidade ou o valor 

energético dos pratos que nos proporcionam uma alimen-

tação saudável, mas sim o tipo de alimento que ingerimos, 

com nutrientes necessários para se ter saúde. Sentemo-

-nos, então, à mesa, para degustar estes pratos. O prato de 

Caril de Amendoim de Galinha com coco (imagem 2) é ser-

vido, depois de duas horas a ser confeccionado: «primeiro 

retirou-se o leite do amendoim, enquanto a galinha refo-

gou com a cebola e o tomate. O coco e o amendoim foram 

cozidos à parte e eles é que deram origem ao aspecto final 

do prato. Quando se juntou tudo ficou esta cremosidade», 

explica Sara. Este é um prato típico de moçambique e pode 

For a balanced life you need healthy food. By healthy we 

mean anything that re-establishes behaviour that is ben-

eficial to everyday life through essential nutrients. To eat 

healthily you need variety in your choice of ingredients, 

otherwise the body starts to show signs of imbalances. For 

this reason is it vital to appreciate what you eat. In this is-

sue we want to show you two entirely different concepts, 

which are special in their own ways. One suggestion is a 

typical dish from Mozambique, prepared by mother Sara 

Gonçalves. The other three equally tempting suggestions 

are a new concept from her daughter, Sílvia. 

We all know that it’s not the amount we eat, or the ener-

gy content of dishes that makes a diet healthy. What does 

is the kind of food we eat, with the right nutrients to ensure 

good health. So, let’s pull up a chair and taste these dishes. 

First up its Peanut Chicken Curry with Coconut (image 2), 

which took two hours to make: «first you prepare the ‘pea-

nut milk’, while the chicken sautés with the onion and the 

tomato. The coconut and the peanuts were cooked sepa-

rately and these are what give the dish its final look. When 

they’re added it all goes creamy», explains Sara. This is a 

dish that is typical to Mozambique and can be enjoyed at 

Soul Bistro, in Maputo. The plating up is simple: first you 

put a layer of pasta, then the peanut curry on top and, then, 

you just have to serve it piping hot. 

CARIL DE AMENDOIM DE GALINHA // PEANUT CHICKEN CURRY
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ser consumido no Soul Bistro, em Maputo. O empratamento 

dele é simples: primeiro leva a base da massa, depois o caril 

de amendoim por cima e, depois, é só servir quentíssimo. 

Os pratos que Sílvia exibiu são mais trabalhados (na 

apresentação). Comecemos pela manga: leva arroz de 

coco, que é um arroz tradicional, cozinhado em leite de 

coco; depois a manga é cortada em cubinhos, temperada 

com um molho de citrinos, gengibre, piripiri e alho, tão-

-somente. Delicioso?! Só o aspecto faz render os olhares 

(ver imagem 3). Os coentros secos, as sementes de sésa-

mo pretas e o modo como se enfeita o prato fazem-no mais 

apetecível, porque a degustação envolve o prazer da apa-

rência, do aroma, do sabor e da harmonia. Comer é compor 

e fazer a própria história do prato.  

Sílvia começou por fazer esta ementa para si mesmo, na 

sua casa, porque queria começar a fazer uma dieta saudável. 

The dishes that Sílvia prepared involved more work (in 

their presentation). Let’s begin with the mango: it con-

tains ‘coconut rice’, which is a traditional rice, cooked in 

coconut milk; then the mango is cut into small cubes, and 

seasoned with a sauce made from citrus fruit, ginger, chil-

li pepper and garlic – nothing more. Delicious?!  The look 

alone has us begging for more (see image 3). The dried co-

riander, the black sesame seeds and way the dish is gar-

nished makes it all the more appetising, because tasting 

involves the pleasure of its appearance, its aroma, its fla-

vour and its harmony. Eating is composing and giving the 

dish its own story.  

Sílvia started by making this menu just for herself, at 

home, because she wanted to start eating healthily. She 

searched for the flavours of her childhood and put them 

into her dishes. «More and more I believe that we are what 

Buscou os sabores de infância e aplicou-os nos pratos. 

«Cada vez mais acho que nós somos o que comemos, e 

como alguém dizia: ‘eu não quero ser nem barata, nem rá-

pida’. Temos de ir buscar à natureza aquilo que está próxi-

mo e acessível, e que pode fazer de nós melhores», revela 

a autora deste prato. O cliente tradicional moçambicano 

ainda põe muitas reservas a este novo conceito, mas Síl-

via vai alargar horizontes e vai apostar noutros mercados, 

como em Portugal. A ideia dela passa por pôr a funcionar 

um pop art durante este Verão, porque obviamente é um 

produto que faz sentido nesta época. Uma infusão de sa-

bores moçambicanos, indianos e portugueses dará mais 

cor ao Verão.  

Passemos ao segundo prato ( imagem 4): abacate com 

limão e sal; caranguejo, cozido em água e sal, desfiado e 

temperado, com azeite, limão, cebolinho picado; sementes 

de sésamo e dois ingredientes secretos: «amor e piripiri», 

revela Sílvia. O molho à base de moringa (alimento com 

muita vitamina e proteína) dá mais brilho ao prato.  Por 

último, e não menos delicioso, apresentamos o smoothies 

de banana (imagem 5), manga, maracujá, castanha de caju, 

moída com a banana... E eis aqui uma refeição equilibrada. 

A comida é emoção, seja nos pratos mais tradicionais, seja 

em inspirações mais modernas. E, claro, a gastronomia 

resume-se a um acto de prazer e diversão. 

we eat, and as someone once said: ‘I don’t want to be cheap 

or quick’. We have to find what is close and accessible, 

from nature, and which can make us better,» the author 

of this dish reveals. The traditional Mozambican custom-

er still has reservations about this new concept, but Sílvia 

is broadening her horizons and is going to focus on other 

markets, such as Portugal. Her idea involves setting up a 

pop up during this summer, because it is obviously a prod-

uct that makes sense in this season. An infusion of Mo-

zambican, Indian and Portuguese flavours will bring more 

colour to summer.  

Moving on to the second dish ( image 4): avocado with 

lemon and salt; crab, cooked in salted water, shredded and 

seasoned, with olive oil, lemon, chopped chives; sesame 

seeds and two secret ingredients: «love and chilli pepper 

», reveals Sílvia. The sauce made of moringa (a food that is 

rich in vitamins and protein) brings more sheen to the dish. 

Finally and no less delicious, we present the smoothies 

made of banana (image 5), mango, passion fruit, cashew 

nut, ground with the banana... And there you have a bal-

anced meal. Food is emotion, whether in more traditional 

dishes, or in more modern inspirations. And, of course, eat-

ing boils down to an act of pleasure and fun. 

MANGA  // MANGO

ABACATE E CARANGUEJO // AVOCADO AND CRAB

SMOOTHIES DE BANANA // SMOOTHIES MADE THE BANANA
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Cavala em Azeite / Alface Verde / Croutons de Pão / Vina-

greta de Pimento Vermelho / Morango / Tomate Cherry / 

Cebola / Balsâmico / Maça Verde 

Cavala em Azeite: 4 filetes de Cavala, bem fresca; 500ml de 

azeite virgem; alho; louro.

Processo: cozer em água e sal, com o louro e o alho, os file-

tes de cavala, durante uns 12 min. Retirar da panela, deixar 

uma noite a drenar no frigorífico. Colocar a cavala cozida 

num recipiente, juntar o azeite virgem e deixar cinco dias 

no frigorífico antes de utilizar.  

Vinagreta de Pimento Vermelho – Morango: 1 unidade de 

pimento vermelho; 8 unidades de morangos; 100ml de vi-

nagrete branco; 80g de açúcar. 

Processo: cortar o pimento e os morangos em partes, jun-

tar o açúcar e cozinhar até obter uma compota. Juntar o 

vinagrete e triturar. Reservar no frigorífico. 

Empratamento: aconselho que sejam criativos ao compor 

a Salada de Cavala. Disponham os ingredientes como pre-

ferirem: cor, textura, sabores. Bom apetite. 

Mackerel in Olive Oil / Lettuce / Croutons / Red Pepper 

Vinaigrette / Strawberries / Cherry Tomatoes / Onion / 

Balsamic Vinegar / Green Apple 

Mackerel in Olive Oil: 4 Mackerel fillets, very fresh; 500ml 

extra virgin olive oil; garlic; bay leaf.

Method: cook the mackerel fillets in water, salted, with 

the bay leaf and garlic for about 12 minutes. Remove from 

the pan and leave overnight in the fridge to drain. Place 

the cooked mackerel in a container, adding the extra vir-

gin olive oil and leave to rest in the fridge for five days  

before using.  

Red Pepper Vinaigrette – Strawberries: 1 red pepper; 8 

strawberries; 100ml white wine vinegar; 80g sugar. 

Method: chop the pepper and the strawberries, add the 

sugar and cook until you have a compote. Add the vinegar 

and zap with a hand blender. Set aside in the fridge. 

Plating up: I would advise you to be creative when assem-

bling this Mackerel Salad. Arrange the ingredients as you 

like: colour, texture, flavours. Bom apetite! 

Perfil

Nome: Christian Rullan

Idade: 41 anos

Naturalidade: França

Formação: École Lênotre,E.H.U Illes Balears

Chef: 14 anos

Tipo de pratos: de acordo com a minha inspiração

Ingrediente predilecto: produtos da época

Uma qualidade: criativo

Motivação: cliente

Qual a equipa perfeita: ser uma família

Como é trabalhar com Christian: exigente  

O que não fazer numa cozinha: desrespeitar o produto

O que fazer, obrigatoriamente, numa cozinha: concentração

É apaixonado por: sabores

Profile
Name: Christian Rullan

Age: 41 years

Place of birth: France

Training: École Lênotre, E.H.U Illes Balears

Chef: 14 years

Type of dishes: according to my inspiration

Favourite ingredient: seasonal produce

A quality: creative

Motivation: customer

What is the perfect team: being a family

What’s it like to work with Christian: demanding  

What shouldn’t you do in a kitchen: disrespect the product

What are you obliged to do in a kitchen: concentrate

You are passionate about: flavours

SALADA DE CAVALA MACKEREL SALAD
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Esparguete Negro / Favas / Amêijoa / Parmegiano /  

Molho de Caril Vermelho 

Favas: 500g de favas tenras descascadas, bem frescas. 

Ameijoa: 1kg de amêijoa; 1 cebola; 1 dente de alho; c.s salsa; 

250ml de vinho branco.

Processo: fazer um estrugido com a cebola, alho, cortado 

bem pequeno. Juntar as amêijoas, com o vinho branco. Ta-

par a panela e deixar abrir a amêijoa. Reservar a calda de 

amêijoa para confeccionar o molho de caril. 

Molho de Caril Vermelho: 80g de caril vermelho em pasta; 

c.s de calda de amêijoa 

Processo: misturar a calda de amêijoa com o caril verme-

lho e passar pela varinha mágica.

Empratamento: cozer o esparguete negro em água e sal. 

Saltear a massa com o molho de caril, juntar as favas e a 

amêijoa. Aquecer 30 segundos e servir. Ralar um pouco de 

parmegiano e colocar por cima. Pronto a comer. 

Black spaghetti / Broad Beans / Clams / Parmesan / Red 

Curry Sauce 

Broad Beans: 500g very fresh tender, shelled broad beans. 

Clams: 1kg clams; 1 onion; 1 clove of garlic; 1 tbsp parsley; 

250ml white wine.

Method: sauté the finely chopped onion, garlic. Add the 

clams, with the white wine. Cover the pan and leave  

the clams to open. Set aside the clam stock to make the 

curry sauce. 

Red Curry Sauce: 80g red curry paste; 1 tbsp clam stock 

Method: mix the clam stock with the red curry paste using 

a hand blender.

Plating up: cook the black spaghetti in salted water. Sau-

té the pasta with the curry sauce, adding the broad beans 

and clams. Heat for 30 seconds and serve. Grate over with 

parmesan cheese. And you’re ready to eat. 

LOMBINHO DE PORCO PRETO BLACK PORK TENDERLOINESPARGUETE NEGRO COM FAVAS E 
AMÊIJOAS 

BLACK SPAGHETTI WITH BROAD 
BEANS AND CLAMS 

2 Lombinhos de Porco / Batata Miúda / Puré de Ervilha / 

Molho de Carne / Pontas de Espargos Verdes 

Lombinhos de Porco Preto: 2 unidades de lombinhos (800g 

cada); alho; tomilho; manteiga. 

Processo: numa frigideira derreter a manteiga, com alho e 

tomilho. Adicionar os dois lombinhos 30 segundos de cada 

lado. Colocar num recipiente e levar ao forno, a 150ºC du-

rante 8 minutos. Reservar. 

Puré de Ervilha: 500g de grão de ervilha; água; sal. 

Processo: numa panela com água a ferver com sal, juntar 

as ervilhas. Cozer uns 5 minutos. Escorrer a água, triturar 

com a varinha mágica, juntar um pouco de azeite virgem. 

Reservar. 

Molho de Carne: 1l de vinho do Porto; 100g mel; c.s mostar-

da; c.s tomilho.

Processo: reduzir o vinho do porto, a mostarda e o tomilho 

até metade, engrossar com um pouco de amido de milho. 

Empratamento: num prato plano, espalhar um pouco de 

puré de ervilha. Colocar um pedaço de lombinho de porco 

por cima, colocar a batata cozida e umas pontas de espar-

gos verdes cozidas. Terminar com o molho. Servir. 

2 Pork Tenderloins / Baby Potatoes / Pea Purée / Gravy /

Green Asparagus Tips 

Black Pork Tenderloins: 2 tenderloins (each 800g); garlic; 

thyme; butter. 

Method: Preheat the oven to 150ºC. Melt the butter in a fry-

ing pan, with the garlic and the thyme. Add the two ten-

derloins and cook for 30 seconds on either side. Place in 

an oven dish and cook in the oven for 8 minutes. Set aside. 

Pea Purée: 500g peas; water; salt. 

Method: add the peas to a pan of salted boiling water. Cook 

for 5 minutes. Drain the water. Blend with a hand blender, 

adding a little extra virgin olive oil. Set aside. 

Gravy: 1l port wine; 100g honey; 1 tbsp mustard; 1 tbsp 

thyme.

Method: reduce the port wine, the mustard, the honey and 

the thyme by half; thicken with a little corn flour. 

Plating up: on a flat plate, spread out a little pea purée. Place 

a piece of tenderloin on top, adding some boiled baby po-

tatoes and some boiled green asparagus tips. Finish with 

the gravy. Serve. 
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CARAMELISED BANANA CREAM 
WITH CHOCOLATE GANACHE 

Banana Cream /White Chocolate Ganache / Coconut Ice 

Cream / Tuille

Banana Cream: 750g Madeira banana; 200g sugar; 350ml 

cream; 250  passion fruit pulp. 

Method: peel the banana and chop into pieces. Make a car-

amel with sugar and add the heated cream and banana. 

Leave to cook for about 5 minutes. Add the passion fruit 

pulp and blend. Set aside in the fridge. 

White Chocolate Ganache: 500g 37% cocoa white choco-

late; 350ml cream; I tbsp ginger.

Method: heat the cream and add the chocolate. Leave for 5 

minutes to allow the chocolate to melt. Blend with a hand 

blender, adding the grated ginger. Leave to rest in the fridge 

for at least 24 hours. 

Coconut Ice Cream: shop bought

Tuille: 50g sugar; 50g egg white; 50g flour; 50g melted but-

ter; 1 tbsp chopped almonds.

Method: whisk the egg whites with the sugar, adding the 

flour and ending with the butter. Set aside in the fridge for 

one hour. On a baking tray, lined with a silicone mat, dot 

on some of the mixture, smoothing out with the back of 

a spoon to form a tuille. Drizzle with chopped almond and 

bake in the oven at 180ºC, for 7-8 minutes. 

Plating up: in a glass, place the white chocolate ganache 

and the banana cream. Add pailleté feuilletine crumbled 

biscuit. Finish off with the coconut ice cream, the tuille and 

a mint leaf. 

BANANA CARAMELIZADA COM 
CREMOSO DE CHOCOLATE 

Creme de Banana / Ganache de Chocolate Branco / Gela-

do de Coco / Telha

Creme de Banana: 750g de banana madeira; 200g de açú-

car; 350ml natas; 250g de polpa de maracujá. 

Processo: descascar a banana e cortar aos pedaços. Fazer 

um caramelo com açúcar e juntar as natas quentes e a ba-

nana. Deixar cozer uns 5 min. Juntar a polpa de maracujá e 

triturar. Reservar no frio. 

Ganache de Chocolate Branco: 500g de Chocolate branco 

37%; 350g de natas; c.s gengibre.

Processo: aquecer as natas e juntar o chocolate. Deixar 

uns 5 min. para que o chocolate derreta. Passar a varinha 

mágica, juntar o gengibre ralado. Deixar repousar no mí-

nimo 24h. 

Gelado de Coco: comprar

Telha: 50g de açúcar; 50g de claras; 50g farinha; 50g de 

manteiga fundida; c.s de frutos secos (amêndoa picada).

Processo: misturar as claras com o açúcar, juntar a farinha 

e terminar com a manteiga. Reservar 1h no frigorífico. So-

bre a placa do forno, com a ajuda de um tapete de silicone, 

fazer uns pontos e com a ajuda de uma colher alisar em 

forma de telha. Espalhar a amêndoa picada e cozer no for-

no a 180ºC, durante 7-8 min. 

Empratamento: num copo de vidro, colocar a ganache de 

chocolate branco e o creme de banana. Juntar um tipo de 

bolacha, chamada de paillet feuilletine. Terminar com o 

gelado de coco, a telha e uma folha de hortelã. 



NOVO 
POLANA MAR

TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES  \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY © POLANA SERENA HOTEL

Contemporaneidade e conforto 
Contemporary flair and comfort 

A história e imponência do Polana Serena Hotel, cons-

truído em 1922, no coração de Maputo, foram sempre pre-

servadas, não parando no tempo, mas respondendo cons-

tantemente à necessidade de elevar a experiência dos seus 

visitantes. Com linhas arquitectónicas esplêndidas, o Polana 

Serena Hotel é conhecido mundialmente pela sua longa his-

tória de hospitalidade, beleza arquitectónica e património. 

The history and magnificence of the Polana Serena Ho-

tel, built in 1922, in the heart of Maputo, have always been 

preserved, never stopping in time, but constantly respond-

ing to the need to keep improving the experience enjoyed 

by its guests. With splendid architectural design, the Pola-

na Serena Hotel is known around the world for its long his-

tory of hospitality, architectural beauty and heritage. 

LUXURY  STYLE



124 \\  Villas&Golfe

Com a premissa de proporcionar sempre o melhor, «A 

Grande Dama de África», assim denominado pela sua 

magnificência, juntou ao edifício colonial principal o Po-

lana Mar, construído entre 1969 e 1971 e remodelado par-

cialmente entre 1999 e 2000. Neste ano de 2017, e resultado 

de um investimento de 4 milhões de USD, o novo Polana 

Mar apresenta-se ao mundo. A vista magnífica sobre a 

baía manteve-se incólume, mas o edifício adquiriu um 

novo conceito contemporâneo, étnico, onde o bom gosto e 

o conforto se completam. O ADN do grupo Serena Hotels, 

que consiste na preocupação de transmitir a cultura local, 

não foi esquecido, mas procurou-se que fosse ainda mais 

atrevido, inovando e repensando o conforto dos hóspedes, 

que passa também pela equipa de guest relations e butler 

service que oferece um serviço personalizado e exclusivo. 

As diferentes categorias dos 66 quartos – Prime, Executivo 

e Prime Família, com quatro tipos de decoração diferentes, 

assinados pela MM Arquitectos, e com requintadas ame-

nities – caracterizam-se por espaços confortáveis, leves, 

onde o moderno e o antigo se cruzam.

O edifício colonial principal e novo Polana Mar oferecem, 

assim, uma elegância luxuosa, com uma variedade de 

opções de alojamento, restaurantes, instalações de ban-

quetes, uma deslumbrante piscina inserida nos amplos 

jardins, um salão de beleza, várias lojas e o Maisha Health 

Club and Spa: um verdadeiro oásis de bem-estar no centro 

de Maputo.

Under the premise of always providing the best, «The 

Grande Dame of Africa», named thus for its magnificence, 

the Polana Mar, built between 1969 and 1971 and partially 

renovated between 1999 and 2000, was added to the main 

colonial building. This year, 2017, as the result of an invest-

ment of USD 4 million, the new Polana Mar has been un-

veiled to the world. Its magnificent view over the bay has 

remained unscathed, but the building has acquired a new, 

contemporary, ethnic concept, where good taste and com-

fort combine in perfect harmony. The DNA of the Serena 

Hotels group, which aims to transmit the local culture, has 

not been forgotten, but efforts have been made to be even 

more daring, innovating and rethinking guests’ comfort, 

which also includes the guest relations and butler service 

team, offering a personalised and exclusive service. The 

different categories of the 66 rooms - Prime, Executive and 

Prime Family, with four different decoration styles, de-

signed by MM Arquitectos, and with sophisticated ameni-

ties - are characterised by comfortable, light spaces, where 

modern and old come together.

The main colonial building and new Polana Mar thus 

offer luxurious elegance with a variety of accommoda-

tion options, restaurants, banqueting facilities, a stunning 

swimming pool set in the large gardens, a beauty salon, 

several shops and the Maisha Health Club and Spa: a true 

oasis of wellbeing in the centre of Maputo.



SCHIAPARELLI

Os quimonos usados em casa pela fundadora Elsa Schia-

parelli são a inspiração da colecção de Primavera-Verão 

2017 da maison Schiaparelli. A geometria perfeita da mo-

delagem, quase esquecida devido aos tecidos, cores, es-

tampas e texturas, transforma-se em grafismos pop que 

vão do romântico Jean Cocteau ao sexy Guy Bourdin. Uma 

versão do vestido-lagosta, imortalizado por Wallis Simp-

son em 1937, e as referências a armaduras de samurai fa-

zem também parte desta colecção que põe em evidência 

as influências orientais e a pureza, através da leveza dos 

tecidos e cortes, e das linhas roubadas à arquitectura.

The kimonos worn at home by founder Elsa Schiaparelli 

are the inspiration behind Schiaparelli’s Spring-Summer 

2017 collection. Their perfect geometrical architecture, 

almost forgotten due to the fabrics, colours, prints and 

textures, turns into pop graphics lifted from the romantic 

Jean Cocteau or provocative Guy Bourdin. A version of the 

lobster dress, immortalised by Wallis Simpson in 1937, and 

references to Samurai armour are also part of this col-

lection which emphasises oriental influences and purity 

through the lightness of the fabrics and cuts, and through 

lines stolen from architecture.

IWC

Tendo sido pioneira ao apresentar em 1969 a linha Da Vin-

ci, a IWC Shaffhausen continuou a surpreender em 1985, 

com a criação de um calendário perpétuo, e em 2007, com 

a colecção Da Vinci totalmente renovada, da qual fazia 

parte o primeiro cronógrafo manufacturado e desenvol-

vido pela marca. Volvidos quase 50 anos depois do lança-

mento da primeira colecção, a IWC continua a dar cartas 

no mundo da relojoaria de luxo. Agora em 2017 a Da Vinci 

tornou a reinventar-se. Com uma caixa clássica, vários dos 

modelos são destinados ao público feminino, como o Da  

Vinci Automatic 36 ou o Da Vinci Automatic Moon Phase 

36, continuando a aliar o espírito inventivo à arte.

With the pioneering launch, in 1969, of its Da Vinci range, 

IWC Schaffhausen continued to surprise in 1985, with the 

creation of a perpetual calendar, and in 2007, with the en-

tirely revamped Da Vinci collection, which included the first 

chronograph manufactured and developed by the brand. 

With almost 50 years having passed since the launch of its 

first collection, IWC continues to leave its mark in the world 

of luxury watch making. Now in 2017 Da Vinci has rein-

vented itself. With a classic case, several of the models are 

intended for female wrists, such as the Da Vinci Automatic 

36 or the Da Vinci Automatic Moon Phase 36, continuing to 

combine inventive spirit with art.
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\\SIXTHSENSE



JIMMY CHOO

Inspiradas na graciosidade da flor de íris, as sandálias Lolita 

foram lançadas pela Jimmy Choo, marca londrina cujos 

produtos – bolsas e calçado – estão sempre entre os mais 

desejados do mundo da moda. Lolita é uma sandália ele-

gante e sofisticada, com tiras delicadas que se abraçam em 

torno do pé e do tornozelo e com um complexo arranjo de 

pétalas de couro sobrepostas. A parte superior de Lolita é 

composta de 66 peças que são intricadamente costuradas 

à mão. Com sola e forro em couro, esta jóia do calçado de 

luxo tem um tacão de dez centímetros.

Inspired by the gracefulness of the iris flower, Jimmy Choo, 

the London-based brand whose products - handbags 

and footwear - are always among the most desired in the 

fashion world has launched its Lolita sandals. Lolita is an 

elegant and sophisticated sandal with delicate straps em-

bracing the foot and ankle and a complex arrangement of 

overlapping leather petals. The upper of the Lolita is made 

up of 66 intricately hand-stitched pieces. With sole and lin-

ing made in leather, this jewel of luxury footwear has a ten 

centimetre heel.

A marca lendária criada pelo francês Hubert de Givenchy 

vai muito mais além das criações de alta-costura, ten-

do lançado o primeiro perfume em 1970 e criado a divisão 

Givenchy Beauté em 1989 (cosméticos e maquilhagem). 

Fazendo parte da Givenchy Beauté, os Rouge Interdit Sa-

tin, uma série de 23 batons de cores vibrantes, possuem 

consistência cremosa, sedosa, acetinada e extremamente 

confortável, evitando a irritação e a secura. Captadores de 

luz, os requintados Givenchy Rouge Interdit Satin prome-

tem um brilho subtil e duradouro. 

The legendary brand created by Frenchman Hubert de 

Givenchy goes far beyond haute couture creations, having 

launched its first perfume in 1970 and created its Givenchy 

Beauté division (cosmetics and make-up) in 1989. As part 

of Givenchy Beauté, Rouge Interdit Satin, a series of 23 lip-

sticks in vibrant colours, is of a creamy, silky, satin and ex-

tremely comfortable consistency, avoiding irritation and 

dryness. Capturing the light, the refined Givenchy Rouge In-

terdit Satin lipsticks promise a subtle and long lasting glow.
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GIVENCHY

NARCISO RODRIGUEZ

Representando uma feminilidade corajosa e apaixonada 

e evocando o charme e a graciosidade, for her fleur musc 

da Narciso Rodriguez personifica a sensualidade de cada 

mulher. for her fleur musc foi inspirado em mulheres que 

projectam a sua independência com uma graciosidade 

requintada, materializando-se num bouquet floral com 

notas vibrantes que envolve a assinatura do coração de 

almíscar com sensualidade. O requintado frasco que guar-

da o for her fleur musc é rosa vívido, reflectindo o calor e 

a natureza indomável desta fragrância que acrescenta um 

novo capítulo à história apaixonante de for her.

Representing a courageous and passionate femininity and 

evoking charm and grace, Narciso Rodriguez’s Fleur Musc 

for Her embodies the sensuality of every woman. Fleur 

Musc for Her was inspired by women who express their 

independence with exquisite gracefulness, materialised 

in a floral bouquet with vibrant notes that surrounds the 

signature of the heart of musk with sensuality. The ex-

quisite bottle that holds Fleur Musc for Her is of a vivid 

pink, reflecting the warmth and indomitable nature of this 

fragrance that adds a new chapter to the passionate for  

Her story.
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Color Blossom BB, a nova colecção de joalharia da Louis 

Vuitton, presta homenagem às flores do Monogram (cria-

das em 1896 por Louis Vuitton), concretizada em várias 

peças em formato mini, com cores vivas e inesperadas, 

que pretendem evocar frescura, diversão, doçura e alegria, 

sensações que as estações mais quentes não dispensam. 

Delicada, descontraída e fácil de conjugar, sem perder a 

elegância clássica da marca, a nova linha pretende ser 

«uma celebração de juventude, beleza e joie de vivre». A 

linha completa inclui anéis, colares, pulseiras e brincos, e 

convida a compor e conjugar as jóias de acordo com o estilo 

pessoal. Pedras preciosas e semipreciosas e ouro amarelo e 

rosa são algumas das matérias-primas das coloridas Color 

Blossom BB.

Color Blossom BB, the new jewellery collection by Louis 

Vuitton, pays tribute to the Monogram flowers (created by 

Louis Vuitton in 1896), materialised in various mini-size 

pieces with vivid and unexpected colours, which intend 

to evoke freshness, fun, sweetness and good cheer, sen-

sations that the warmer seasons have aplenty. Delicate, 

relaxed and easy to mix and match, without losing the 

brand’s classic elegance, the new range is intended to be 

«a celebration of youth, beauty and joie de vivre». The 

complete range includes rings, necklaces, bracelets and 

earrings, and invites you to compose and combine the jew-

ellery pieces according to your personal style. Precious and 

semi-precious stones and yellow and rose gold are some of 

the raw materials of the colourful Color Blossom BB.

LOUIS VUITTON

RICHARD MILLE

A marca suíça Richard Mille revolucionou o mundo dos 

instrumentos de escrita ao criar a Mechanical Fountain 

Pen, uma caneta-tinteiro que se transformou num produto 

de pura relojoaria, devido a um mecanismo inspirado nos 

calibres relojeiros, e que é fruto de um trabalho de pesquisa 

e desenvolvimento de quatro anos. O movimento - visível 

através de uma janela de cristal de safira – dá-se numa 

placa/‘esqueleto’ com pontes feitas de titânio, enquanto 

o ‘coração’ mecânico de 12 jóias é o que estende a ponta 

de ouro branco para a finalidade: a escrita. A Mechani-

cal Fountain Pen, tal como um relógio suíço, é verdadeira  

arte mecânica.

Swiss brand Richard Mille has revolutionised the world of 

writing instruments by creating the Mechanical Fountain 

Pen, a fountain pen transformed into a pure watch making 

product, due to a mechanism inspired by watch calibres, 

which is the result of four years of research and develop-

ment work. The movement - visible through a sapphire 

crystal window - takes place on a plate/‘skeleton’ with 

bridges made of titanium, while the mechanical ‘heart’ of 

12 jewels is what pushes the white gold nib towards its pur-

pose: writing. Like a Swiss watch the Mechanical Fountain 

Pen is true mechanical art.
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BENTLEY

Conhecida por produzir automóveis de luxo, a Bentley 

também comercializa fragrâncias. O lançamento mais re-

cente da gama de cosmética da marca, Momentum, che-

ga em duas intensidades diferentes (Eau de Toilette e In-

tense Eau de Parfum), obedecendo às mesmas regras de 

qualidade e padrões de exigência com que a marca fabrica 

automóveis. Segundo a Bentley, Momentum tem a assina-

tura da perfumista Nathalie Lorson, que o dotou de notas 

de bergamota, noz-moscada, violeta, jasmim, madeira de 

cachemira, sândalo, fava tonka e almíscar. 

Known for producing luxury cars, Bentley also sells fra-

grances. The latest launch in the brand’s cosmetics range, 

Momentum, comes in two different intensities (Eau de 

Toilette and Intense Eau de Parfum), sticking to the same 

rules of quality and high standards under which the brand 

produces cars. According to Bentley, Momentum has been 

designed by perfumer Nathalie Lorson, who has endowed 

it with notes of bergamot, nutmeg, violet, jasmine, cash-

mere wood, sandalwood, Tonka bean and musk. 

AUBERCY

Criada em 1935 como uma boutique masculina, a marca 

Aubercy abriu o seu atelier de calçado em 1956. Actual-

mente continua a ser sinónimo de rigor britânico, de criati-

vidade italiana e de gosto francês e persiste em defender a 

arte dos sapatos feitos à mão, usando técnicas artesanais. 

Considerada uma das mais criativas do ramo, Aubercy cria, 

desenha e manufactura modelos únicos e com caracte-

rísticas e qualidade distintas e reconhecíveis ao primeiro 

vislumbre. Passion e Grande Mesure são duas colecções 

originais da marca francesa.

Created in 1935 as a men’s boutique, the Aubercy brand 

opened its cobbler’s workshop in 1956. Today it continues 

to be synonymous with British rigor, Italian creativity and 

French taste and persists in defending the art of hand-

made shoes, using artisan techniques. Considered to be 

among the most creative in this field, Aubercy creates, 

designs and manufactures unique models with distinctive 

characteristics and quality that are recognisable at first 

glance. Passion and Grande Mesure are two original collec-

tions of the French brand.
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RIMOWA

Seja na forma das tradicionais malas de alumínio ou das 

malas fabricadas com materiais de alta tecnologia, como o 

policarbonato, o design Rimowa, marca alemã de malas de 

viagem de luxo, é sempre inconfundível graças à sua estru-

tura com frisos nas partes externas das malas e à sua abor-

dagem inovadora, sem nunca descurar a alta qualidade.

Tentando sempre chegar a um público mais abrangente, a 

Rimowa abriu recentemente em Paris a sua maior loja. Si-

tuada no número 73 da Rua Faubourg Saint-Honore, a loja 

inclui 600 m2 de área de exposição, onde parisienses e via-

jantes de todo o mundo podem apreciar todas as colecções 

da marca. 

Whether in the form of traditional aluminium suitcases or 

suitcases made from high-tech materials, such as polycar-

bonate, the design of products from Rimowa, the German 

luxury suitcase brand, is always unmistakable thanks to 

their structure with ribs on the outer parts of the suitcases 

and its innovative approach, without ever neglecting high 

quality. Always trying to reach a wider audience, Rimowa 

recently opened its largest store, in Paris. Located at No. 73, 

Rue du Faubourg Saint-Honoré, the store boasts 600-sqm 

floor space, where Parisians and travellers from all over the 

world can enjoy all of the brand’s collections.
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CHRISTOPHE CLARET

A colecção X-TREM-1 da Christophe Claret foi enrique-

cida com uma nova variação, que se traduziu num notá-

vel avanço técnico e estético: um turbilhão inclinado 30o, 

montado sobre uma placa de titânio com curva tridimen-

sional, e um sistema inovador para indicar as horas. Este 

relógio usa campos magnéticos para criar a ilusão de que 

as horas e os minutos são indicados por pequenas esferas 

flutuantes. Estas bolinhas são feitas em aço e abrigadas 

em dois tubos de safira, flutuando graças a dois ímanes em 

miniatura movidos por cabos. Determinada em apresen-

tar sempre criações vanguardistas e inovadoras, sem ter 

medo de arriscar, a Christophe Claret elegeu o ouro verme-

lho, o titânio e o PVD preto como materiais predominantes 

deste incrível relógio.

The X-TREM-1 collection from Christophe Claret has been 

enriched by a new variation, which is revealed in a re-

markable technical and aesthetic breakthrough: a flying 

tourbillon inclined at a 30º angle, mounted on a three-di-

mensional curvex titanium mainplate, and an innovative 

system to tell the time. This watch uses magnetic fields in 

order to create the illusion that the hours and minutes are 

indicated by small floating spheres. These little hollowed 

spheres are made of steel and are housed in two sapphire 

tubes, floating thanks to two miniature magnets moved 

by cables. Determined to always present avant-garde and 

innovative creations without being afraid to take risks, 

Christophe Claret chose red gold, titanium and black PVD 

as the predominant materials for this incredible watch.

CORNELIANI

A nova colecção da Corneliani, na Loja das Meias, em Lis-

boa, alia a manufactura italiana à tecnologia. O estilo Cor-

neliani é direccionado para homens discretos e informados. 

As suas criações são predominantemente desconstruídas 

e sem forro, tornando-se extremamente leves, graças à 

utilização de tecidos exclusivos. As cores predominantes 

são os azuis e os tons terra, com laivos de esmeralda. Para 

esta Primavera-Verão 2017, a Corneliani apresenta três te-

mas: Sartoria, criada para homens que fazem dos detalhes 

a sua característica distintiva; Savor, que utiliza um teci-

do com extraordinárias propriedades, normalmente usa-

do em vestuário mais formal, em criações mais casuais; 

e Light living, tema do qual faz parte um casaco leve mas 

adaptável às várias condições climatéricas. 

The new collection from Corneliani, at Loja das Meias, in 

Lisbon, combines Italian manufacturing with technolo-

gy. The Corneliani style is aimed at discreet and informed 

men. Its creations are predominantly deconstructed and 

unlined, making them extremely light thanks to the use of 

exclusive fabrics. The predominant colours are blues and 

earth shades, with hints of emerald. For spring-summer 

2017, Corneliani presents three themes: Sartoria, created 

for men who like to stand out for details; Savor, which uses 

a fabric with extraordinary properties, normally used in 

more formal clothing, in more casual creations; and Light 

living, a theme including a light jacket adaptable to various 

climatic conditions.



FRANKLIN 
MOUNTAIN HOUSE

TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES  \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY © CASEY DUNN

Um refúgio nas montanhas do Texas
A refuge in the Texan mountains

LUXURY  STYLE
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Uma sala de estar ao ar livre é o 
local perfeito para ver o céu de fogo 

transformar-se em azul profundo. \\ 
An outdoor living room is the perfect 

setting for watching the sky fade 
from fiery red to deep blue.

Com o traço arquitectónico do estúdio Hazelbaker Rush, 

a Franklin Mountain House é uma casa de montanha, nos 

arredores de El Paso, Texas, a cerca de 250 m acima da ci-

dade e empoleirada no sopé de uma cordilheira, oferecen-

do vistas magníficas sobre a paisagem. Construída num 

terreno acidentado, repleto de vegetação nativa, a Frank-

lin Mountain House possui três andares, sendo que os  

With design by the Hazelbaker Rush practice, the Frank-

lin Mountain House is a mountain retreat in the outly-

ing areas of El Paso, Texas, about 250 metres above the 

city, perched above a small canyon in the foothills of the 

Franklins, offering magnificent views over the landscape. 

Built on a sloping plot, covered with native vegetation, the 

Franklin Mountain House develops over three storeys, 

primeiros, camaleónicos, se misturam com a paisagem ro-

chosa, enquanto o volume superior, em branco brilhante, 

rasgado por janelas emolduradas de preto, contrasta com o 

resto da estrutura e com os elementos naturais circundan-

tes. Devido à inclinação, a casa tem uma conexão directa 

com o exterior em cada um dos níveis.

O piso mais baixo acolhe os espaços utilitários, enquanto 

o andar médio abriga a cozinha, a sala de estar e de jantar. 

O volume superior foi reservado aos quartos e a uma área 

de brincar para as crianças. A residência apresenta uma 

série de zonas externas que abraçam o terreno, incluindo 

a piscina, o terraço que a rodeia e uma sala de estar ao ar 

livre, o local perfeito para ver o céu de fogo transformar-se 

em azul profundo.

Para o interior e para o exterior, a equipa inspirou-se nas 

tradições locais, como nos cowboys, nas infindáveis linhas 

ferroviárias e na alvenaria, ao eleger o couro, o aço e a pe-

dra como materiais predominantes. Materiais convencio-

nais usados de forma incomum, porque incomum é tam-

bém a Franklin Mountain House: um elegante refúgio nas 

paisagens do Texas.

with the first two, like chameleons, merging with the rocky 

landscape, while the top section, in bright white, torn 

through with black-framed windows, contrasts with the 

rest of the structure, and with the surrounding natural ele-

ments. Due to the slope, the house is directly connected to 

the exterior of each of its levels.

The lower floor houses the utilitarian spaces, while 

the middle floor is home to the kitchen, living and dining 

room. The upper floor is saved for the bedrooms and fam-

ily play areas. The residence features a series of outdoor 

areas embracing the terrain, including the swimming 

pool, the terrace surrounding it and an outdoor living 

room, the perfect setting for watching the sky fade from 

fiery red to deep blue.

For both inside and out, the team drew inspiration from 

local traditions, such as the cowboy history, masonry and 

the railroad, choosing leather, steel and stone as the pre-

dominant materials. Conventional materials used in unu-

sual ways, as the Franklin Mountain House is unusual too: 

an elegant refuge in the Texan landscape.



Villas&Golfe  \\ 141 

LUXURY  STYLE

LEXUS RX 450H
Arrojado e inovador

Daring and innovative
TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAFY ©LEXUS
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Considerado o mais ousado Lexus alguma vez criado, o 

novo RX 450h é o primeiro SUV com o requinte de um se-

dan de luxo. Reconhecida mundialmente pela excelência, 

a Lexus dotou o RX 450h de um interior luxuoso que com-

bina com o sofisticado design exterior, de linhas arrojadas 

e pormenores marcantes. Uma agradável surpresa para 

novos clientes Lexus e um excelente presente para os que 

já conhecem o seu ADN de excelência, o novo RX 450h alia 

ao audacioso design e ao luxo um conjunto de tecnologias 

inovadoras que colocam a Lexus orgulhosamente na linha 

da frente no que toca à investigação.

O Head-up Display a cores e o Sistema de Navegação 

Premium Lexus, com um amplo ecrã central de 12,3 pole-

gadas, são apenas duas das muitas inovações tecnológi-

cas, mas os manípulos iluminados à chegada do condutor, 

em jeito de boas vindas, ou o Sistema de áudio Pioneer® 

com nove altifalantes, não deixam ninguém indiferente. 

No que diz respeito à segurança, o novo RX 450h está ape-

trechado com o inovador Lexus SafetySystem+ de série. 

Equipado com a mais recente tecnologia Lexus Hybrid 

Drive de terceira geração, o novo RX 450h proporciona uma 

condução prática e um desempenho líder no segmento em 

termos ambientais. Capaz de percorrer curtas distâncias 

produzindo zero emissões no modo eléctrico, o automóvel 

recarrega enquanto é conduzido. Disponível também na 

dinâmica versão F Sport, o inovador RX 450h combina de 

forma inteligente um motor V6 de 3,5 litros a gasolina com 

dois motores eléctricos, que aceleram dos 0 aos 100 km/h 

em 7,7 segundos.

Considered one of the most daring Lexus ever created, 

the new RX 450h is the first SUV with the refinement of a 

luxury saloon. World renowned for excellence, Lexus has 

given the RX 450h a luxurious interior, which is combined 

with the sophisticated exterior design of daring lines and 

striking details. A pleasant surprise for new Lexus cus-

tomers, and a great present for anyone already aware of 

its excellent credentials, the new RX 450h combines dar-

ing design and luxury with an array of innovative tech-

nologies that proudly place Lexus at the forefront of au-

tomotive research.

The colour Head-up Display and the Lexus Premium 

Navigation System, with its large 12.3-inch central screen, 

are just two of many technological innovations, while the 

handles that light up to welcome the driver, or the Pio-

neer® audio system with nine speakers, don’t fail to im-

press. When it comes to safety, the new RX 450h comes 

with the innovative Lexus SafetySystem+ as standard. 

Fitted with the latest third generation Lexus Hybrid Drive 

technology, the new RX 450h ensures practical driving 

and leading in-class performance in environmental terms. 

Able to travel short distances producing zero emissions in 

electric mode, the vehicle charges itself when driven. Also 

available in the dynamic F Sport version, the innovative 

RX 450h intelligently combines a 3.5-litre V6 petrol engine 

with two electric motors, allowing the car to accelerate 

from 0 to 100 km/h in 7.7 seconds.
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SIRENA 64
Elegante e eficiente \\ Elegant and efficient

TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY © SIRENA YATCHS

Apresentado em Janeiro durante a convenção Boat 

Show & Watersports, em Dusseldorf, o Sirena 64, do esta-

leiro turco Sirena Yachts, é o primeiro de dois novos mode-

los de iates a motor da empresa. Para além da elegância 

notória num primeiro soslaio, o Sirena 64 possui quatro 

grandes atributos: a comodidade dos espaços exteriores 

e interiores; a grande capacidade de combustível e água 

que possibilita cruzeiros de longa distância; a eficiência em 

termos de consumo – mais 20% que os seus concorrentes 

directos; e o design de Classe A que permite uma grande 

navegabilidade em qualquer condição do mar.

Unveiled in January at boot Düsseldorf Boat Show & 

Watersports Exhibition, in Germany, the Sirena 64, from 

Turkish shipbuilder Sirena Yachts, is the first of two new 

motor yachts from the company. In addition to its remark-

able elegance at first glance, the Sirena 64 has four major 

attributes: the comfort of its spaces, inside and out; its large 

fuel and water capacity, enabling long distance cruising; 

fuel consumption efficiency – 20% more that its direct 

competitors; and class A design, ensuring major seawor-

thiness in any sea conditions.
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Se o êxito se medisse pela notoriedade dos designers 

e arquitectos, o Sirena 64 teria sucesso garantido, já que 

a arquitectura, engenharia e os exteriores foram criados 

pela reconhecida Frers Naval Architecture & Engineering, 

enquanto o design interior é da responsabilidade da igual-

mente afamada Spadolini Design Studio.

O interior, para além de requintado e com janelas pa-

norâmicas que inundam o 

espaço de luz natural, ofe-

rece conforto a marinheiros 

e convidados. Com aproxi-

madamente 52 m2, o deck 

principal é um dos maiores 

do mercado, enquanto que 

a suíte master, com 24 m2, 

conta com uma casa de ba-

nho completa. Para os convidados, há mais duas suítes, e 

uma cabine está disponível para dois membros da tripula-

ção. No que a máquinas diz respeito, o Sirena 64 está equi-

pado com 2 x CAT C12.9 - 850Hp, que o impulsiona a uma 

velocidade máxima de 27 nós, embora se prevejam tam-

bém motorizações mais potentes.

Os exteriores foram em tudo pensados para se conecta-

rem ao interior num diálogo perfeito, proporcionando aos 

‘heróis do mar’ requinte, conforto e uma relação íntima 

com as paisagens oceânicas.

If achievement were to be measured by the renown of 

designers and architects alone, the Sirena 64 would be a 

sure-fire success, seeing as the architecture, engineering 

and exteriors were developed by respected Frers Naval 

Architecture & Engineering, while the interior design was 

created by the equally renowned Spadolini Design Studio.

The interior, in addition to it sophistication and pan-

oramic windows, flooding 

the space with natural light, 

offers comfort to sailors and 

guests. Covering some 52 

sqm, the main deck is one 

of the largest on the mar-

ket, while the master suite, 

with 24 sqm, features a full 

bathroom. For guests there 

are two more suites, and a cabin is available for two crew 

members. When it comes to the engine room, the Sirena 

64 is equipped with 2 x CAT C12.9 - 850Hp, which propel 

the boat to a top speed of 27 knots, while more powerful 

engine configurations are planned.

The exteriors have been designed entirely to connect to 

the interior, in a perfect dialogue, providing ‘heroes of the 

sea’ with refinement, comfort and a close relationship with 

the ocean scenery. 

O Interior é requintado, e as janelas 
panorâmicas inundam o espaço de 
luz.\\ The interior is sophisticated, 
and the panoramic windows flood 

the space with light.
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BELL HELICOPTER 
FCX-001

Visão de futuro // Vision of the future
TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAFY © BELL HELICOPTER

Exposto na Heli-Expo 2017, uma das maiores feiras do 

sector, realizada em Dallas, Texas, EUA, o Bell Helicopter 

FCX-001 é o primeiro helicóptero/conceito da empresa 

que apresenta um desenvolvimento tridimensional para 

oferecer soluções mais seguras, inteligentes e eficientes. 

Resultado do empenho de uma equipa altamente quali-

ficada, o FCX-001 é um projecto futurista que se serve de 

tecnologias emergentes, como a inteligência artificial e a 

realidade aumentada. Para além das especificações téc-

nicas e design interior inovadores, o exterior é igualmente 

vanguardista, apontando o caminho do futuro.

Pretendendo ser pioneira na indústria da aeronáutica, a 

Bell Helicopter, uma empresa do grupo Textron Inc., reuniu 

uma equipa dedicada para se concentrar em tecnologias 

de ponta e na forma como estas poderiam ser incorpo-

radas nos seus produtos. Foram formados um núcleo de 

On display at Heli-Expo 2017, one of the sector’s largest 

trade fairs, held in Dallas, Texas, USA, the Bell Helicopter 

FCX-001 is the first helicopter/concept from the company 

that presents a three-dimensional development to offer 

safer, smarter and more efficient solutions. Resulting from 

the dedication of a highly qualified team, the FCX-001 is 

a futuristic project making use of emerging technologies, 

such as artificial intelligence and augmented reality. In ad-

dition to the innovative technical specifications and interi-

or design, the exterior is equally cutting edge, showing the 

way for the future.

Aiming to be a pioneer in the aeronautics industry, Bell 

Helicopter, a company within the Textron Inc. group, has 

assembled a dedicated team to concentrate on latest tech-

nologies and the way in which these can be incorporated 

in its products. A core of engineers and a group of graphic 

O FCX-001 pretende demonstrar 
como as tecnologias podem 

revolucionar a experiência de pilotos 
e passageiros. \\ The Bell Helicopter 

FCX-001 intends to show how 
technologies can revolutionise pilot 

and passenger experiences.

engenheiros e um grupo de designers gráficos cujo traba-

lho altamente colaborativo resultou no FCX-001, um novo 

conceito de helicóptero que abre as portas para o futuro, e 

que a empresa quer trazer para o mercado.

Construído para atender às constantes demandas dos 

clientes, o Bell Helicopter FCX-001 pretende demonstrar 

como as tecnologias podem revolucionar a experiência de 

pilotos e passageiros. Com apenas um assento localizado 

ao centro do cockpit, vai necessitar apenas de um piloto 

independentemente das condições operacionais. Outra 

das inovações é o facto de a aeronave poder ser controlada 

através de realidade aumentada, ligada a um computador 

munido de inteligência artificial semelhante à utilizada 

nos caças F-35. A empresa adiantou ainda uma série de 

outras tecnologias do FCX-001, como um novo sistema 

anti-torque, uma propulsão híbrida, uma estrutura com 

materiais avançados e sustentáveis para melhorar o de-

sempenho e permitir várias configurações, um trem de 

pouso/aterragem com formatos inovadores e pás do rotor 

que se alteram consoante os diferentes regimes de voo. Na 

configuração de transporte de passageiros, os viajantes 

poderão desfrutar de um sistema de luzes personalizadas 

com base na sua preferência e ainda um sistema de entre-

tenimento de bordo.

Não se sabe quando este FCX-001 passará de conceito a 

realidade, ganhando vida nos céus de todo o mundo. Mas o 

futuro é já amanhã!

designers have joined forces, working together to create 

the FCX-001, a new helicopter concept, which opens the 

way to the future, and which the company wants to bring 

onto the market.

Built to meet the constant demands of customers, the 

Bell Helicopter FCX-001 intends to show how technologies 

can revolutionise pilot and passenger experiences. With 

just one seat located in the centre of the cockpit, all that is 

needed is one pilot, irrespective of operational conditions. 

Another innovation is the fact that the aircraft can be con-

trolled via augmented reality, connected to a computer 

endowed with artificial intelligence, similar to that used in 

F-35 fighters. The company has also added a raft of oth-

er FCX-001 technologies, such as a new anti-torque sys-

tem, hybridized propulsion, a ‘airframe’ made of advanced, 

sustainable materials to improve performance and en-

able various configurations, landing gear with innovative 

formats and rotor blades that morph according to flight 

regimes. When configured for passenger transportation, 

passengers can enjoy customised LED overhead lighting 

depending on their preference and also an onboard enter-

tainment system.

It is not known when this FCX-001 will go from concept 

to reality, taking to the skies around the globe. But the fu-

ture is already tomorrow!
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Resultado da visão de Lapo Elkann, herdeiro do império da 

Fiat e fundador da Garage Italia Customs, os novos projec-

tos para o BMW i8 e o BMW i3 celebram o Memphis De-

sign Group e foram apresentados recentemente no Pavi-

lhão UniCredit, durante o Salone del Mobile 2017, em Milão. 

Tal como já tinha acontecido com o anterior projecto que 

envolveu a BMW e a Garage Italia Customs, denominado 

«Futurism edition», a inspiração para estas duas versões 

do i8 e do i3 vieram do Memphis Design Group, um grupo 

de designers europeus que revolucionou o mundo do de-

sign, adoptando, nos anos 1980, formas pouco usuais e co-

res vibrantes. 

Fundado em 1981 por Ettore Sottsass, o Memphis Design 

Group era uma antítese absoluta a toda a lógica comer-

cial. O estilo era claramente provocador e foi inspirado por 

movimentos como Art Deco, Pop Art e Kitsch. «Tal como o 

Memphis Group, o BMW Group analisou a utilização de no-

vos materiais nos seus produtos. Foi o primeiro fabricante 

automóvel a usar plástico reforçado com fibra de carbono 

para produção em série industrial, como foi também o pri-

meiro a utilizar novos materiais interiores como o couro 

curtido de forma sustentável», disse à Villas&Golfe Doma-

goj Dukec, Head of Subbrand Design do BMW Group, acres-

centando que «No BMW Group, seguimos uma abordagem 

semelhante ao Memphis Group ao projectar os veículos da 

BMW i. Na sua produção questionámos a linguagem de de-

sign de um veículo ‘típico’ e redesenhamos novos concei-

tos de design a partir do zero».

Resulting from the vision of Lapo Elkann, heir to the Fiat 

empire and founder of Garage Italia Customs, the new proj-

ects for the BMW i8 and BMW i3 celebrate the Memphis 

Design Group and were recently unveiled in the UniCredit 

pavilion, during the Salone del Mobile 2017, in Milan. Just 

as had been the case with the previous project involving 

BMW and Garage Italia Customs, entitled «Futurism edi-

tion», the inspiration for these two versions of the i8 and 

of the i3 came from the Memphis Design Group, a group 

of European designers that revolutionised the world of 

design, adopting, during the 1980s, unusual shapes and 

bright colours. 

Founded in 1981 by Ettore Sottsass, the Memphis Design 

Group was the absolute antithesis of commercial think-

ing at the time. The style was clearly provocative and was 

inspired by movements such as Art Deco, Pop Art and 

Kitsch. «Just like the Memphis Group, the BMW Group 

has analysed the use of new materials in its products. It 

was the first car manufacturer to use carbon fibre-rein-

forced plastic for industrial mass production, just as it was 

the first to use new interior materials such a sustainably 

tanned leather», Domagoj Dukec, Head of Subbrand De-

sign of the BMW Group, told Villas&Golfe, adding that «At 

BMW Group, the approach we follow is similar to that of the 

Memphis Group when designing BMWi vehicles. In their 

production we question the design language of a ‘typical’ 

vehicle and redesign new design concepts from scratch».

BMWi CELEBRA // CELEBRATES  MEMPHIS DESIGN GROUP

\\EM VOGA

PHOTOGRAPHY © BMW
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PREMIUM SPORTS

TEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY © PORTMARNOCK GOLF CLUB

PORTMARNOCK 
GOLF CLUB

Olhando a Península
Looking at the Peninsula

Fundado em 1894, o Portmarnock Golf Club – Premier 

Golf Links da Irlanda – é considerado um dos melhores 

campos de golfe do mundo e é detentor de uma história 

rica. O campo de golfe, situado a poucas milhas do centro 

de Dublin (capital da Irlanda), e a cerca de uma hora e trinta 

de Leinster (uma cidade histórica do país), já abrigou deze-

nas de eventos profissionais e amadores ligados ao golfe, 

como é o caso do Irish Open Championship, o campeonato 

Irish Professional Open e o British Amateur Championship.  

Nomes ligados ao golfe como Sam Snead e Seve Balleste-

ros testaram as habilidades da modalidade nesta pequena 

Founded in 1894, the Portmarnock Golf Club – Ireland’s 

Premier Golf Links - is considered one of the best golf 

courses in the world and boasts a rich history. Located just 

a few miles from the centre of Ireland’s capital Dublin, and 

about an hour and a half from the historic city of Leinster, 

the golf course has hosted dozens of professional and 

amateur golf events, such as the Irish Open Champion-

ship, the Irish Professional Open and the British Amateur 

Championship. Golf players such as Sam Snead and Seve 

Ballesteros have tested their skills on this small peninsu-

la to the north of Dublin. Known as one of the fairest links 

península do norte de Dublin. Conhecido por ter um dos 

cursos de links mais justos do mundo, este campo ofere-

ce um incrível desafio e um verdadeiro teste de golfe aos 

apreciadores do desporto. Assim dizia Tom Watson (Open 

Champion, por cinco vezes): «Não há truques ou surpresas 

desagradáveis em Portmarnock, apenas um teste honesto, 

embora se busquem habilidades de teste de tiro». 

Trata-se de um campo que dispõe de um driving ran-

ge, duas áreas de jogo curto, um putting e chipping verde, 

junto ao clubhouse. Para além de um serviço completo de  

courses in the world, this course offers an incredible golf-

ing challenge to lovers of the sport. As Tom Watson (five-

time winner of the Open Championship) once said: «There 

are no tricks or nasty surprises at Portmarnock, only an 

honest, albeit searching test of shot making skills». 

The course features a driving range, two short game 

areas, and a putting and a chipping green adjacent to the 

clubhouse. In addition to a full caddy service, the club also 

offers a wide range of products in the Portmarnock Golf 

Club Pro Shop.
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caddy, o clube também oferece um vasto leque de produ-

tos na loja Pro Shop do Portmarnock Golf Club. 

Desenhado quase como por uma curva pitoresca do li-

toral, realçam-se as ondas do campo, que de longe parece 

raso. Majestosamente, lá numa das margens da península, 

entre as vistas de mar e a natureza do local, encontra-se 

o sumptuoso e histórico clubhouse, construído em 1896, 

onde se albergam os restaurantes e bares da casa (a sala 

Bradshaw e a sala de jantar, que servem os membros e os 

visitantes, presenteiam com as vistas panorâmicas so-

bre os links). Arnold Palmer chegou a Portmarnock para 

a Copa do Canadá de 1960, altura em que venceu o US 

Masters e o US Open. Passado uma semana viajou para St. 

Andrews (a casa do golfe), para o Centenary Open, e aca-

bou vice-campeão de Kel Nagle da Austrália. Tiger Woods, 

vencedor de 14 campeonatos principais, foi um dos visi-

tantes frequentes do clube de golfe desta casa, tendo afir-

mado: «Foi um dos mais agradáveis   cursos de links que 

tive a oportunidade de jogar». Também Harry Bradshaw 

passou 40 anos em Portmarnock, e no meio de tanto cam-

peonato ganho foi vencedor do Campeonato Irlandês PGA 

dez vezes, entre 1941 e 1957, tendo declarado que: «Ao di-

zer que Portmarnock é longo e difícil, o que o é certamente, 

não quero assustar o jogador de handicap elevado...».

Seve Ballesteros –  vencedor por cinco vezes do Major, e 

três vezes campeão do Aberto da Irlanda, sendo uma em 

1986, em Portmarnock, com uma pontuação de 285 (3 sob 

par) – admitiu: «Sempre desfrutei do meu tempo na Irlan-

da, mas em particular jogando golfe links em campos fan-

tásticos como Portmarnock». Histórias, não faltam!

As if designed by a picturesque curve of the coastline, 

the rolling terrain of the course stands out, while appear-

ing flat from afar. Perched between the sea views and the 

local countryside, the sumptuous and historic clubhouse, 

built in 1896, majestically stands on one of the shores of 

the peninsula, housing the restaurant and bar (the Brad-

shaw Room and the dining room cater to members and 

visitors, providing panoramic views over the links). Arnold 

Palmer came to Portmarnock for the 1960 Canada Cup, at 

the time when he won the US Masters and US Open. After 

one week he travelled to St. Andrews (the home of golf), 

for the Centenary Open, hoping to achieve the treble, but 

came in second to Australia’s Kel Nagle. Tiger Woods, win-

ner of 14 major championships, was one of the frequent 

visitors to this golf club and said: «It was one of the most 

enjoyable links courses I have had an opportunity to play». 

Harry Bradshaw also spent 40 years in Portmarnock, and 

in the middle of winning so many championships, he won 

the Irish PGA Championship ten times between 1941 and 

1957, declaring that: «By saying that Portmarnock is long 

and difficult, which it certainly is, I don’t wish to frighten 

the handicap player away…»

Seve Ballesteros – a five-time major winner and 

three-time Irish Open champion, taking the 1986 Open at  

Portmarnock with a score of 285 (3 under par) – admitted: 

«I always enjoy my time in Ireland, but in particular playing 

links golf at fantastic courses likeo Portmarnock.».Stories 

about this magical place abound!




