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Bafejados pelo sol da primavera, eis que voltamos para  

(re)conquistar os que desde sempre nos seguem ou os  

que agora chegam até nós.

Nesta que é a 75.ª edição da Villas & Golfe, destacamos a 

advocacia em Portugal, dando voz à nova bastonária da 

Ordem dos Advogados, Elina Fraga, e a vários profissio-

nais que se evidenciam no mundo da advocacia. Ficamos 

também a conhecer o panorama da economia portugue-

sa, através da entrevista a Leonardo Mathias, secretário de 

Estado Adjunto e da Economia.

Seguimos depois mais leves, com propostas de luxo, arte, 

sofisticação e bem-estar, para que a vida seja preenchida 

com muitos momentos inesquecíveis. Homenageamos, 

ainda que de forma modesta, o grande mestre moçambi-

cano Malangatana, entrevistamos Troufa Real, reconheci-

do arquiteto angolano que traz sempre Lisboa no coração; 

visitamos a Alemanha, a simultaneamente antiga e mo-

derna cidade de Colónia; conhecemos a Cidade das Artes, 

no Rio de Janeiro; deambulamos pelas impressionantes 

adegas R. López de Heredia, em Espanha; relaxamos no 

Tierra Patagonia, um santuário natural no Chile; enten-

demos a «cozinha dos sentidos», do renomado chef Vitor 

Matos; e apresentamos muitas outras sugestões que com 

certeza apreciará. Desejamos que alguma delas provoque 

a vontade de ir, e depois que a vontade se faça acção. Verá 

que vivenciar é sempre melhor do que qualquer palavra 

que se possa aqui dizer.

Que a Vontade se 
Faça Ação

Acting on our Desires

Caressed by the spring sun, we’re back once again to  

(re)conquer those who have been with us since the begin-

ning or those who come to us now for the first time.

In this, the 75th issue of Villas & Golfe, we highlight the legal 

profession in Portugal, giving voice to the new president of 

the Portuguese Bar Association, Elina Fraga, and to various 

leading names in the world of practicing law. We also find 

out about the state of the Portuguese economy, through 

our interview with Leonardo Mathias, Assistant Secretary 

of State at the Ministry of the Economy.

We then take things a bit lighter, with suggestions of 

luxury, art, sophistication and well being, to ensure your  

life is filled with many unforgettable moments. We pay 

tribute, albeit modestly, to the great Mozambican mas-

ter Malangatana, we interview Troufa Real, renowned  

Angolan architect who always carries Lisbon in his heart; 

we pay a visit to Germany, to the both ancient and mod-

ern city of Cologne; we take a look at the ‘Cidade das Artes’, 

in Rio de Janeiro; we take a stroll through the impressive  

R. López de Heredia cellars, in Spain; we take time out at 

the Tierra Patagonia, a natural sanctuary in Chile; we sam-

ple the «cuisine of the senses», of venerated chef Vitor 

Matos; and we present many other suggestions that you’re 

sure to appreciate. We hope that some of them arouse in 

you the desire to go, and then that you act on your desires. 

You’ll see that experiencing things is always better than 

any words we could say here.

MARIA AMéLIA PIRES
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Criada recentemente, a The Travel Host é uma agência que 

propõe ao mercado internacional o melhor que Portugal 

tem para oferecer, disponibilizando um conjunto de servi-

ços exclusivos totalmente personalizados. Quer se trate de 

uma visita de lazer ou de caráter profissional, a The Travel 

Host conta com um conjunto de parceiros criteriosamente 

selecionados, que espelham a oferta nacional em termos 

de qualidade, beleza e charme, seja em termos de percur-

sos, hotéis, campos de golfe, vinho ou gastronomia. Desde 

limousines a jatos privados, a The Travel Host empenha-se 

em satisfazer os mais caprichosos desejos dos seus clientes. 

thE travEl hoSt

\\news

Recently created, The Travel Host is an agency that brings 

to the international market the very best that Portugal 

has to offer, providing a series of fully customised exclu-

sive services. Whether coming to Portugal on business or 

pleasure, The Travel Host boasts a carefully selected col-

lection of partners, which reflect what the nation can offer 

when it comes to quality, beauty and charm, whether in 

terms of trips, hotels, golf courses, wine or food. From lim-

ousines to private jets, The Travel Host strives to satisfy the 

most capricious of wishes its customers may have.
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O balanço de 2013 revela números interessantes quer para 

os vinhos DOC Douro como para as categorias especiais de 

Vinho do Porto. Os vinhos DOC Douro registaram um va-

lor de vendas superior a 100 milhões de euros (mais 12,2% 

comparativamente a 2012), tendo o crescimento sido as-

sinalado igualmente no que se refere à quantidade e ao 

preço por litro. Mantendo a quota de exportação acima dos 

40%, é certo que nove dos dez principais mercados cres-

ceram em volume de negócios, com Portugal na liderança, 

seguido pelo Canadá e Angola.

À semelhança do que aconteceu no mercado interna-

cional, as categorias especiais de Vinho do Porto (Porto  

Premium), onde se incluem os Vintage por exemplo, re-

gistaram em Portugal um crescimento tanto ao nível da 

quantidade comercializada (5,6%) como do volume de  

negócios (10,5%).

vinhoS DoC Douro E vinho Do Porto

The balance sheet for 2013 reveals fascinating figures 

both for DOC Douro wines and for special categories of 

port wine. DOC Douro wines have registered sales of more 

than 100 million (up 12.2% when compared to 2012), while 

the growth has also been noted with regard to quantity 

and price per litre. Keeping its export share above 40%, it 

is certain that nine of the top ten markets grew in terms 

of turnover, with Portugal in the lead, followed by Canada 

and Angola.

Similar to developments in the international market, the 

port wine special categories (Premium Port), which includes 

vintage ports, for example, in Portugal, recorded an increase 

both in quantity sold (5.6%) and in turnover (10.5%).

O Hampton Court Palace, próximo de Londres, foi o local 

escolhido para cenário da terceira edição do Concours of 

Elegance, evento de angariação de fundos para caridade, 

que leva a concurso uma seleção de extraordinários car-

ros clássicos. Entre 5 e 7 de setembro de 2014, 60 dos carros 

mais raros do mundo vão contar a história do automóvel 

desde o final do século XIX até aos dias de hoje. A par des-

tes, vão estar ainda expostos cerca de 350 outros carros de 

várias épocas, apresentados por diversos clubes e marcas 

de automóveis. Entre os modelos expostos, poderão ser 

encontradas, a título de exemplo, raridades da Rolls-Royce, 

Bugatti, Bentley, Aston Martin e Maserati.

ConCourS oF ElEganCE 2014

Hampton Court Palace, on the outskirts of London, is the 

venue chosen for the third edition of the Concours of  

Elegance, a charity fundraising event, at which a selection 

of extraordinary classic cars compete. Between Septem-

ber 05 and 07, 2014, 60 of the world’s rarest cars will tell 

the history of the automobile from the late 19th century to 

the present day. Alongside these, 350 other cars from vari-

ous eras will also be on display, presented by various clubs 

and car manufacturers. Among the exhibited models, you 

will be able to see, for example, rarities from Rolls-Royce,  

Bugatti, Bentley, Aston Martin and Maserati.

 ©IVDP – jOãO FERRAND
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baCCarat

van gogh

A Fundação Vincent van Gogh Arles inaugurou a 7 de abril 

uma galeria de arte alusiva ao período que o pintor im-

pressionista passou na província do Sul de França (entre 

fevereiro de 1888 e maio de 1889). A exposição de abertura, 

Van Gogh live!, pode ser visitada até 31 de agosto. Até 6 de 

julho de 2014 pode também ser vista no Museu d’Orsay, em  

Paris, a exposição Van Gogh / Artaud Le suicidé de la soci-

été, centrada numa análise da obra do pintor pelo do poeta 

e dramaturgo Antonin Artaud, que põe lado a lado pinturas, 

desenhos e cartas de Van Gogh com escritos de Artaud.

On April 07, the Arles Vincent van Gogh Foundation inau-

gurated an art gallery alluding to the period that the im-

pressionist painter spent in the South of France (between 

February 1888 and May 1889). The opening exhibition, Van 

Gogh live!, can be visited until August 31. Until July 06, 2014, 

the Van Gogh / Artaud Le suicidé de la société exhibition 

can also be seen at the Musée d’Orsay, in Paris, which fo-

cuses on an analysis of the painter’s work by the poet and 

playwright Antonin Artaud, placing paintings, drawings 

and letters of Van Gogh alongside the writings of Artaud.

A prestigiada marca de cristais Baccarat apresenta um li-

vro exclusivo no ano em que comemora 250 anos de vida. 

Publicado pela editora Rizzoli, a obra de capa dura inclui 

textos de Laurence Benaïm e Murray Moss e mais de 400 

imagens a cores, retratando ao longo de 420 páginas a his-

tória da maison, a excelência dos seus artesãos e peças 

verdadeiramente únicas produzidas desde a sua funda-

ção em 1764, como um conjunto de copos encomendados  

por Luís XVIII e majestosos candelabros feitos para o czar 

Nicolau II.

Prestigious crystal manufacturer Baccarat presents a 

unique book in the year in which it celebrates 250 years of 

life. Published by Rizzoli, the hardback book includes texts 

by Laurence Benaïm and Murray Moss, and more than 400 

colour images, depicting over 420 pages the history of the 

maison, the excellence of its craftsmen and truly unique 

pieces produced since it was founded in 1764, such as a set 

of glasses commissioned by Louis XVIII and majestic can-

delabras made for Tsar Nicholas II.

©VAN GOGH MUSEUM AMSTERDAM
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CarloS Do CarMo

Os 50 anos de carreira do fadista Carlos do Carmo consti-

tuem o mote da exposição Carlos do Carmo – 50 Anos, que 

pode ser visitada na Cordoaria Nacional, em Lisboa, até 28 

de setembro de 2014. Promovida pelo Museu do Fado e com 

entrada livre, a mostra temporária é dedicada à carreira ar-

tística do cantor, sendo dotada de uma forte componente 

multimédia. A exposição reúne um vasto acervo docu-

mental, entre artes plásticas, filmes, discografia, cartazes, 

troféus e medalhística, passando em revista os momentos 

mais marcantes de meio século de carreira de Carlos do 

Carmo, um dos grandes nomes do fado contemporâneo.

The 50-year career of fado singer Carlos do Carmo is the 

motto of the exhibition Carlos do Carmo – 50 Anos, which 

can be visited at the Cordoaria Nacional, in Lisbon, until 

September 28, 2014.  Promoted by the Museum of Fado 

and with free entry, the temporary exhibition is dedicated 

to the artistic career of the singer, and is endowed with a 

strong multimedia component. The exhibition brings to-

gether a large documental collection, including fine arts, 

films, discography, posters, trophies and medals, reviewing 

the most significant moments of the half-century career 

of Carlos do Carmo, one of the great names of contempo-

rary fado.



elina Fraga
«A advocacia não é uma atividade 

mercantilista» \\ «Practising law is not a 
commercial activity»

TEXTO TEXT CAROLINA XAVIER E SOUSA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHy MANUEL TEIXEIRA [HOTEL INTERCONTINENTAL PORTO PALÁCIO DAS CARDOSAS]

Foi nos primeiros dias do ano que Elina Fraga tomou posse 

como bastonária da Ordem dos Advogados para o triénio 

2014-2016. Opondo-se à «mercantilização da advocacia» 

e à «multidisciplinaridade das sociedades de advoga-

dos», a sucessora de Marinho e Pinto, segunda mulher a 

assumir o cargo na história da instituição, é defensora de 

uma «advocacia independente», alertando para as «pro-

miscuidades intoleráveis que existem entre a política e a 

advocacia», bem como para os perigos da nova reforma 

judiciária em curso. O interesse pela advocacia vem desde 

criança, pois deslumbrava-a a defesa dos direitos, liber-

dades e garantias do cidadão. «Os advogados são talvez a 

única voz que ninguém consegue silenciar», lembra Elina 

Fraga, desvendando ainda a sua paixão pela leitura e pelos 

desportos de neve.

Elina Fraga took up the post of president of the Portuguese 

Bar Association for the three-year period of 2014-2016 at 

the turn of the current year. Opposing the «commercialisa-

tion of the legal profession» and the «multi-disciplinarity 

of law firms», the successor to Marinho e Pinto, the second 

woman to assume the post in the history of the institution, 

believes in an «independent legal profession», warning of 

the «intolerable promiscuities that exist between politics 

and the legal profession», and of the dangers of the new 

judicial reform currently underway. Her interest in the le-

gal profession has been with her since childhood, because 

the protection of citizens’ rights, freedoms and guarantees 

astounded her. «Lawyers are perhaps the only voice that 

nobody can silence,» recalls Elina Fraga, before disclosing 

her passion for reading and for winter sports.

GRANDE ENTREVISTA \\ MAjOR INTERVIEw
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What are your main concerns when it comes to justice 

in Portugal?

Just talk to legal professionals, to judges, to prosecu-

tors, to lawyers, and you’ll see that the great problem of 

justice in Portugal is the lack of investment taking place 

in the courts. A process of judicialisation was started, at-

tempts were made to remove everything from the courts, 

instead of investing in the courts, either through providing 

them with the necessary human resources, or by adopting 

IT platforms to instil the speed that is required. Therefore, 

the legislator, instead of investing in the courts, which are 

sovereign bodies and which are those that are best suited 

to administer justice, believed the solution to the problem 

of justice lay in a process of «administrativisation» of pro-

ceedings. And today in Portugal justice is administered 

everywhere except in the courts. This reform of the judicial 

system, which is currently underway is the absolute proof 

of the lack of solution from political power, that is to say, as 

it is unable to solve the problem of the courts, it ends up 

shutting them down. And that will take citizens away from 

the courts and there will be a process of denial of justice 

for the citizen.

The new judicial reform provides for the closure of 20 

courts and turns 27 into «secções de proximidade» (ju-

dicial extensions). In your words, this is «a defeat for the 

country, for citizenship and for the principles and values   of 

the Republic». Why?

This is a message that the Portuguese Justice Minister 

likes to convey. I consider that they are closing 47 courts, 

Quais são as suas principais preocupações relativamen-

te à justiça em Portugal?

Basta falar com os operadores judiciários, com os juízes, 

com os procuradores, com os advogados, para se perceber 

que o grande problema da justiça em Portugal é a falta de 

investimento que há nos tribunais. Iniciou-se um proces-

so de judicialização, tentou-se retirar tudo dos tribunais, 

ao invés de se investir nos tribunais, quer dotando-os dos 

recursos humanos necessários, quer adotando as pla-

taformas informáticas para imprimir a celeridade que é 

necessária. Portanto, o legislador, em vez de investir nos 

tribunais, que são órgãos de soberania e que são aqueles 

que estão mais vocacionados para administrar a justiça, 

entendeu solucionar o problema da justiça através de um 

processo de administrativização dos processos. E hoje em 

Portugal faz-se justiça por todo o lado exceto nos tribunais. 

Esta reforma do mapa judiciário que neste momento está 

em curso é a evidência absoluta da falta de solução do po-

der político, ou seja, como não consegue resolver o proble-

ma dos tribunais, acaba por encerrá-los. E isso vai afastar 

o cidadão dos tribunais e vai haver um processo de nega-

ção de justiça para o cidadão.

A nova reforma judiciária prevê o encerramento de 20 

tribunais e transforma 27 em secções de proximidade. Nas 

suas palavras, é «uma derrota para o país, para a cidadania 

e para os princípios e os valores da República». Porquê?

Isso é uma mensagem que a Senhora Ministra da Justiça 

gosta de passar. Eu considero que encerram 47 tribunais, 

porque um tribunal exige a presença de um juiz, de um 

procurador e também de advogados. Uma secção de proxi-

midade prevê a existência de um funcionário judicial, pelo 

que não me parece que tenha dignidade para ser apelidada 

de um tribunal.

O fundamento da República, o fundamento da ação do 

Estado é assegurar a tutela da dignidade da pessoa hu-

mana. O cidadão português, onde quer que ele esteja, tem 

de ter condições para dirimir os seus litígios em órgãos de 

soberania e os que administram a justiça em Portugal são 

os tribunais. Confesso que me tem surpreendido a unani-

midade que existe por parte dos advogados na censura a 

esta reorganização judiciária.

Quem beneficia então com estas medidas?

Os grandes escritórios de Lisboa. Isso parece-me abso-

lutamente evidente. Aqueles para quem é mais cómodo 

deslocar-se a uma capital de distrito ao invés de ter que 

palmear os vários concelhos distribuídos pelo país. Na mi-

nha opinião, foi uma reforma pensada por advogados que 

não saíram de Lisboa; só quem não percorre e não conhece 

o país é que pode defender ou protagonizar uma reforma 

deste género.

Hoje, os grandes escri-

tórios que viviam à custa 

do Estado acabam por ser 

penalizados pelos cons-

trangimentos económicos, 

portanto, eles próprios têm 

uma política de expansão 

geográfica. Também sob 

esse ponto de vista é muito 

mais confortável que os tribunais se situem todos em ca-

pitais de distrito.

Tem assumido um combate «à mercantilização da ad-

vocacia e à necessidade de exterminar promiscuidades e 

ligações intoleráveis, designadamente entre a política e a 

advocacia».

Vai mais longe  Porque quando falo na mercantilização 

da advocacia e na promiscuidade entre a política e a advo-

cacia falo também em revisitar o regime das incompatibi-

lidades do advogado. Hoje é possível ser-se advogado e em 

simultâneo exercer-se as funções de deputado e, portanto, 

esse é um regime que deve ser revisitado. Devia haver uma 

incompatibilidade entre a função de deputado e o exercício 

de qualquer profissão. Por maioria de razão, tem que ha-

ver uma incompatibilidade com a advocacia, porque não 

é razoável que um deputado possa legislar e com essa le-

gislação possa favorecer os seus próprios clientes. Há hoje 

deputados que, por imperativo da sua própria consciência, 

suspendem o exercício da advocacia. Infelizmente não o 

fazem todos e, por isso, é necessário alterar o estatuto da 

Ordem dos Advogados.

because a court requires the presence of a judge, a pros-

ecutor and also lawyers. A «secção de proximidade» (ju-

dicial extension) provides for the existence of a judicial 

officer, so it doesn’t appear to me that it is worthy of being 

called a court.

The bedrock of the Republic, the bedrock of government 

action, is to ensure the protection of human dignity. The 

Portuguese citizen, wherever he/she is, must be able to re-

solve their legal disputes in sovereign bodies and those that 

administer justice in Portugal are the courts. I confess that 

I have been surprised by the unanimity that exists on the 

part of lawyers in condemning this judicial reorganisation.

Who benefits from these measures then?

The major offices in Lisbon. That seems quite clear to 

me. Those for whom it is more convenient to go to a district 

capital, rather than having to traipse around the various 

municipalities dotted around the country. In my opinion, it 

was a reform designed by lawyers who never leave Lisbon; 

only someone who does not travel around and does not 

know the country could defend or be part of a reform of 

this kind.

Today, the large offices 

that lived at the expense 

of the state end up be-

ing penalised by economic 

constraints; hence they 

themselves have a policy 

of geographical expansion. 

Also from this point of view 

it is much more comfortable 

that the courts are all located in district capitals.

You have fought against «the commercialisation of the 

legal profession and the need to eradicate promiscuity and 

intolerable connections, particularly between politics and 

the legal profession».

It goes further than this... Because when I talk of com-

mercialisation of the legal profession and of the promis-

cuity between politics and the legal profession, I’m also 

talking about reviewing the regime of lawyer conflict 

of interests. Today you can be a lawyer and at the same 

time perform the functions of member of parliament and, 

therefore, this is a regime that should be reviewed. There 

should be a conflict of interest between the role of member 

of parliament and holding any other occupation. More to 

the point, there must be a conflict of interest with the legal 

profession, because it is not reasonable that a member of 

parliament can legislate and with that legislation be able to 

favour their own clients. Today there are members of par-

liament, who, out of their own volition, have stopped prac-

ticing law. Unfortunately not all do, and so it is necessary to 

change the statute of the Portuguese Bar Association.

«O grande problema da justiça em 
Portugal é a falta de investimento 

que há nos tribunais»\\ «The great 
problem of justice in Portugal is the 
lack of investment taking place in 

the courts»
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O que mais poderia contribuir para libertar a advocacia 

de constrangimentos ou pressões?

Grande parte dos contratos milionários que são feitos 

pelo Estado com as grandes sociedades de advogados faz-

-se por ajuste direto, por convite de quem está no poder. 

Não deixa de ser extraordinário que o Estado pague a um 

advogado ou a uma sociedade de advogados valores abso-

lutamente exorbitantes e nunca tenha pedido um laudo à 

Ordem nem discutido um cêntimo. Basta ir ao site dos ser-

viços que o Estado contrata e vai chegar a números tipo 20 

milhões para uma sociedade de advogados.

Era bom, e sobretudo reforçava a transparência, que 

houvesse concursos em que os advogados pudessem 

concorrer livremente e em que fossem selecionados não 

pelos conhecimentos que têm ou pela sua capacidade de 

influência, mas sim pelo conhecimento científico, pela sua 

habilitação, pela sua maior competência.

As sociedades de advogados continuam a estar obriga-

toriamente sujeitas ao regime de transparência fiscal. Pre-

vê a eliminação destas restrições?

Penso que sim, toda a evolução é nesse sentido. Tenho 

um grupo de trabalho a analisar essa questão, mas nós 

gostaríamos de o fazer com cuidado e sem assumir que 

essa evolução em termos fiscais pudesse representar o 

claudicar na defesa de uma advocacia que deve ser inde-

pendente e que não deve ter instalada essa visão mercan-

tilista que eu tanto combato. Cumprimos uma função so-

cial e, por isso, é que a Constituição atribui aos advogados 

direitos e prerrogativas que mais nenhuma profissão tem.

What more could be done to free the legal profession 

from constraints or pressures?

The majority of the multimillion contracts that are made 

by the state with large law firms are made directly, without 

tender, at the invitation of those in power. It is still remark-

able that the state pays lawyers or law firms ridiculously 

exorbitant fees, and has never requested a report from the 

Bar Association, or discussed a cent. You just need to go 

to the site of the services that the state hires and you will 

reach sums of around 20 million for a law firm.

It would be good, and in particular, it would strengthen 

transparency, if there were requests for tender, in which 

lawyers could compete freely and in which they were se-

lected not for who they know or for their ability to influ-

ence, but for their scientific knowledge, for their qualifica-

tions, for their level of competence.

Law firms are still compulsorily subject to the tax  

transparency regime. Do you envisage the removal of 

these restrictions?

I think so; everything is heading in this direction. I have 

a work group examining this issue, but we would like to do 

this carefully and without assuming that this development 

in tax terms could represent undermining the protec-

tion of a legal profession that should be independent and 

should not have installed this commercial vision I fight so 

much against. We fulfil a social function and, therefore, the  

Constitution assigns to lawyers rights and privileges that 

no other profession has.

«Devia haver uma 
incompatibilidade entre a função de 
deputado e o exercício de qualquer 

profissão» \\ «There should be 
a conflict of interest between the 

role of member of parliament and 
holding any other occupation»

Como avalia uma eventual revisão da Constituição por-

tuguesa e o papel do Tribunal Constitucional?

Eu acho que na atual conjuntura é um retrocesso civili-

zacional intolerável mexer na Constituição. A Constituição 

não é um entrave ao que quer que seja, elenca antes um 

conjunto de direitos considerados fundamentais. Em rela-

ção ao Tribunal Constitucional, eu compreendo que tenha 

causado alguns constrangimentos a políticas que atenta-

vam contra direitos de cidadania. Eliminá-lo deve ser mui-

to sedutor para aqueles que veem reprimidas as suas leis 

que violam direitos. Agora, o Tribunal Constitucional é hoje 

em Portugal o grande baluarte de defesa dos direitos, liber-

dades e garantias do cidadão. Para mim, a sua supressão 

seria esmagar o último reduto que temos em Portugal de 

defesa desses direitos.

A seu ver, qual é a advocacia do futuro?

A advocacia do futuro é cada vez mais uma advocacia 

preventiva. Tradicionalmente, o papel do advogado era di-

rimir o litígio em tribunal; hoje não. O advogado moderno 

é aquele que afirma a sua utilidade através da prevenção 

de litígios. Essa é uma alteração também cultural que tem 

que ocorrer na sociedade portuguesa. O cidadão recorre ao 

advogado quando tem um problema, não recorre ao advo-

gado para prevenir o problema. Essa alteração vai-se veri-

ficar; é um salto civilizacional que se vai dar e que já acon-

tece noutros países.

Uma das tendências que se tem verificado é a multidis-

ciplinaridade das sociedades de advogados, nomeada-

mente a nível internacional. Qual a sua posição relativa-

mente a esta questão?

A consagração da multidisciplinaridade nas sociedades 

de advogados permitindo que não advogados sejam sócios 

vem reforçar essa visão mercantilista da advocacia. Deixa 

de haver a tal função social da advocacia, deixa de haver 

What is your view of a possible revision of the Portu-

guese Constitution and the role of the Constitutional Court?

I think that in the current situation, it is an intolerable 

civilisational regression to fiddle with the Constitution. The 

Constitution is not an obstacle to anything; rather it lists a 

series of rights considered fundamental. With relation to 

the Constitutional Court, I understand that it has caused 

some constraints to policies that attacked the rights of citi-

zenship. Getting rid of it must be very alluring to those who 

see that their laws violating rights are being repressed. 

Now, the Constitutional Court is today in Portugal the 

greatest bulwark in the protection of the rights, freedoms 

and guarantees of citizens. For me, its elimination would 

crush the last stronghold that we have in Portugal to de-

fend those rights.

In your opinion, what is the legal profession of the future?

The legal profession of the future is increasingly becom-

ing a preventive legal profession. Traditionally, the role of 

the lawyer was to settle disputes in court; not today. The 

modern lawyer is one who affirms his/her usefulness 

through the prevention of disputes. This also is a cultural 

change, which has to take place within Portuguese soci-

ety. The citizen turns to a lawyer when he/she has a prob-

lem; he/she does not go to a lawyer to prevent the prob-

lem. This change will start to happen; it is a civilisational 

leap that will be made and which is already happening in  

other countries.

One trend that has been observed is the multi-discipli-

narity of law firms, particularly internationally. What is 

your position on this issue?

The recognition of multi-disciplinarity in law firms, al-

lowing non-lawyers to be partners reinforces this com-

mercial vision of the legal profession. It ceases to have 

that social function of practicing law; it ceases to have the 
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a razão que está subjacente à consagração dos direitos e 

prerrogativas do advogado, deixa de existir a advocacia 

enquanto profissão liberal, para ser substituída por uma 

advocacia que apenas visa o lucro. Essa é uma evolução 

que eu entendo que distorce aquilo que é o património da 

própria advocacia.

Que outros interesses tem para além da advocacia?

Gosto muito de ler (literatura, sobretudo ligada à filosofia, 

aos direitos humanos), gosto de desportos de neve — sou 

viciada em ski! —, gosto de confraternizar com os meus 

amigos... Quando ainda tinha tempo, que não é o caso ago-

ra, dedicava muito o meu tempo à leitura, porque ler é via-

jar, é conhecermos outras culturas, outros pensamentos, é 

enriquecermos o nosso património íntimo.

reason underlying the consecration of the rights and pow-

ers of the lawyer; practicing law ceases to exist as a liberal 

profession, to be replaced by a legal profession aimed at 

nothing but profit. This is a development that I understand 

to distort the very heritage of the legal profession.

What other interests do you have, besides law?

I love reading (literature, especially linked to philosophy, 

human rights), I like winter sports – I’m addicted to ski-

ing! - I like to spend time with my friends... When I still had 

the time, which is not the case now, I devoted much of my 

time to reading, because reading is travelling, it is learning 

of other cultures, other thoughts; it is enriching your per-

sonal heritage.
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The legal profession in Portugal is clearly changing. There 

are many issues hanging over the sector, which currently 

has more than 28,000 lawyers and approximately 1200 

firms, according to figures from the Portuguese Bar As-

sociation. Elina Fraga speaks up, among others, in light of 

the new judicial reform, about the need to do away with 

the promiscuity that sometimes exists between the legal 

profession and politics, and about the challenges that face 

the future of the Portuguese legal profession. The following 

pages reveal the opinions of various leading names within 

the national legal profession. The views of Daniel Proença 

de Carvalho, Pedro Rebelo de Sousa, Tiago Mendonça 

de Castro and Rita Alarcão Júdice, Agostinho Pereira de  

Miranda, Tiago Gali Macedo and Tiago Rodrigues Bastos 

differ in some areas, but they help to outline the contours 

of certain issues that could possibly suggest a new para-

digm of the Portuguese legal profession.

O panorama da advocacia em Portugal está em evidente 

mudança. São diversos os temas que pairam sobre o setor 

que hoje conta com mais de 28 mil advogados e cerca de 

1200 sociedades, segundo dados da Ordem dos Advoga-

dos. Elina Fraga manifesta-se, entre outros, a propósito da 

nova reforma judiciária, da necessidade de eliminar pro-

miscuidades por vezes existentes entre advocacia e polí-

tica, e dos desafios que se impõem ao futuro da advocacia 

portuguesa. As páginas seguintes dão a conhecer as opi-

niões de vários profissionais que se destacam no seio da 

advocacia nacional. As perspetivas de Daniel Proença de  

Carvalho, Pedro Rebelo de Sousa, Tiago Mendonça de  

Castro e Rita Alarcão Júdice, Agostinho Pereira de Miranda, 

Tiago Gali Macedo e Tiago Rodrigues Bastos divergem nal-

gumas matérias, mas ajudam a delinear os contornos de 

determinadas questões que eventualmente sugerem um 

novo paradigma da advocacia portuguesa.

Villas&Golfe  \\ 25 
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Recognised figure on the Portuguese scene for his activ-

ity inside and outside the legal profession, Daniel Proença 

de Carvalho recalls that, similar to what happened «in 

most European countries, and before in the USA, there 

has been a very significant change in the world of legal 

services in Portugal too: increased economic activity and  

globalisation have generated intense legal regulation, 

which has required the creation of a sophisticated range 

of legal services». In the opinion of the chairman of Uría 

Menéndez - Proença de Carvalho, «these developments 

supported the creation of offices / law firms with depart-

ments specialised in the various field of legal practice, 

which now absorb a significant portion of the market». 

«Like it or not, this model is here to stay for the simple 

reason that it fulfils a need in the market, especially for 

companies that operate internationally,» the lawyer adds, 

stressing that «there is still a lot of room for lawyers to 

make their mark, either in solo practice or as part of firms, 

whose distinctive profile sets them apart as protagonists 

of justice».

With regard to the new judicial reform, broadly speaking, 

Daniel Proença de Carvalho acknowledges that, «although 

there are positive aspects, it does not attack the root of the 

real problem that led to the justice system’s lack of effi-

ciency of which we are all aware and also to a lack of cred-

ibility to which we cannot turn a blind eye».

With reference to the re-

lationship between politics 

and the legal profession, the 

lawyer believes that «we 

live in a highly scrutinised 

system, by the media, by 

the courts, by the opposi-

tion itself between the vari-

ous parties. I doubt that any 

member of parliament could intervene in matters in which 

he / she is professionally engaged, without this going un-

noticed». «We need members of parliament who are not 

only civil servants and professional politicians, who have 

connections with the real country, and so I’m no fan of 

conflicts of interest that prevent access of independent 

persons into parliament».

As to the main challenge facing the future of the  

Portuguese legal profession, Daniel Proença de Carvalho 

believes that it has to do with the «main asset of the pro-

fession: credibility and respect in society».

Reconhecida figura no panorama nacional pela sua 

atividade dentro e fora da advocacia, Daniel Proença de 

Carvalho lembra que, à semelhança do que sucedeu «na 

generalidade dos países europeus, antecipado nos EUA, 

também em Portugal se verificou uma alteração muito 

significativa no mundo dos serviços jurídicos: o incremen-

to da atividade económica e a globalização geraram uma 

intensa regulamentação jurídica que exigiu a criação de 

uma sofisticada gama de serviços jurídicos». Na opinião 

do presidente da Uría Menéndez – Proença de Carvalho, 

«essa evolução suportou a criação de escritórios / socie-

dades de advogados, com departamentos especializa-

dos nos vários ramos de prática, que hoje absorvem uma  

parcela importante do mercado». «Goste-se ou não, este 

modelo veio para ficar pela simples razão de que corres-

ponde a uma necessidade do mercado, especialmente das 

empresas que operam internacionalmente», acrescenta o 

advogado, sublinhando que «continua a haver muito es-

paço para a afirmação de advogados, quer em prática indi-

vidual, quer integrados em sociedades, cujo perfil diferen-

ciador os distingue como protagonistas da justiça».

A propósito da nova reforma judiciária, em traços gerais, 

Daniel Proença de Carvalho reconhece que, «embora te-

nha aspetos positivos, não ataca as raízes do verdadeiro 

problema que levou o sistema de justiça à falta de eficiên-

cia que todos conhecem e até a uma falta de credibilidade 

que não pode deixar-nos  

indiferente».

Referindo-se às relações 

entre política e advocacia, o 

advogado defende que «vi-

vemos num sistema muito 

escrutinado, pelos media, 

pelos tribunais, pela própria 

oposição entre os vários 

partidos. Duvido que algum deputado possa intervir em 

assuntos em que esteja profissionalmente envolvido, sem 

que isso fosse percebido». «Precisamos de deputados que 

não sejam apenas funcionários do Estado e profissionais 

da política, que tenham ligações com o país real, por isso 

não sou adepto de incompatibilidades que impeçam o 

acesso de pessoas independentes ao parlamento».

Quanto ao principal desafio que se impõe ao futuro da 

advocacia portuguesa, Daniel Proença de Carvalho acredi-

ta que coincide com «o principal ativo da profissão: credi-

bilidade e respeito na sociedade».

«A nova reforma judiciária, embora 
tenha aspetos positivos, não ataca 

as raízes do verdadeiro problema»\\ 
«The new judicial reform, although 
there are positive aspects, does not 
attack the root of the real problem»

DaniEl ProEnça DE Carvalho

«Continua a haver espaço para a afirmação de advogados»
«There is still room for lawyers to make their mark»
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Analysing the Portuguese legal profession as a «seg-

mented market with more than 80% of the legal profes-

sionals still with individual practices, and with the so-

called corporate legal profession concentrated into less 

than a hundred firms», Pedro Rebelo de Sousa stresses 

that the latter «are generally firms covering all areas, ei-

ther in legal terms or with regard to the sectors of the 

economy, which offer a career to their professionals with 

a tendency towards specialisation, targeting corporate 

status (based on meritocratic criteria) and which present 

a strategic concern, in particular attentive to increasing 

internationalisation». «At the same time there are tens of 

medium sized offices trying to make their mark, whether 

through specialisation in certain areas (boutique style) or 

by general practice focused on anchor-clients,» says the 

managing partner of SRS Advogados, while recalling that 

personal relationship and one of trust remains decisive 

when choosing a lawyer.

As to the judicial reform currently underway, Pedro  

Rebelo de Sousa has a generally positive opinion: «as to 

legislative changes in key areas, such as the new Arbitra-

tion Law, which places Portugal on the map in international 

terms; the amendment to Civil Procedure, with numerous 

changes that have introduced very positive aspects; or  

Insolvency Law, which brings Portugal in line with inter-

national practices». But, in the knowledge that «the judi-

cial system has come to recognise the current situation in  

Portugal», the managing partner of SRS Advogados be-

lieves «clearly and for a long time in the complete con-

flict of interest in being a member of parliament and at 

the same time a lawyer». 

«I believe that access to in-

formation when working in 

a sovereign body is not in 

keeping with the activity of 

defending client interests 

that could lead to numerous 

situations of conflict,» he 

explains.

Among the challenges facing the sector, Pedro Rebelo 

de Sousa emphasises «the effort required for accompa-

nying clients in their process of internationalisation; the 

changes that make Portugal a more attractive investment 

destination; collaboration, in particular with partners from 

Portuguese Speaking African Countries; and the balanced 

management of resources and of client relationships with 

relation to the pressure of value for money».

PEDro rEbElo DE SouSa

«Há que ser criativo e gerar perspetivas de desenvolvimento»
«We must be creative and generate prospects for development»

Analisando o setor da advocacia nacional como um 

«mercado segmentado com mais de 80% da advocacia 

ainda com práticas individuais, com a chamada advocacia 

empresarial concentrada em menos de uma centena de 

sociedades», Pedro Rebelo de Sousa destaca que as últi-

mas «são geralmente sociedades com todas as valências, 

seja em termos jurídicos seja no que se refere aos setores 

da economia, que oferecem uma carreira aos seus profis-

sionais com especialização tendencial almejando o esta-

tuto societário (baseada em critérios meritocráticos) e que 

manifestam uma preocupação estratégica, em particular 

atenta à crescente internacionalização». «Há paralela-

mente umas dezenas de escritórios de média dimensão 

que apostam numa afirmação quer por especialização em 

certos domínios (tipo boutique) quer por uma prática ge-

neralista centrada em clientes-âncora», diz o managing 

partner da SRS Advogados, lembrando que a relação pes-

soal e de confiança continua a ser determinante na esco-

lha do advogado.

Sobre a reforma judiciária em curso, Pedro Rebelo de 

Sousa tem uma opinião genericamente positiva «quan-

to a alterações legislativas em áreas essenciais, como a 

nova Lei da Arbitragem, que coloca Portugal no mapa em 

termos internacionais; a alteração ao Processo Civil, com 

inúmeras mudanças que introduziram aspetos muito po-

sitivos; ou a Lei da Insolvência, que aproxima Portugal das 

práticas internacionais». Mas se entende que «o mapa 

judiciário acabou por reconhecer a atual realidade portu-

guesa», o managing partner da SRS Advogados defende 

«claramente e de há longa data a total incompatibilidade 

no exercício das atividades 

de deputado e advogado». 

«Considero que o acesso à 

informação que se tem no 

exercício de funções num 

órgão de soberania não se 

compagina com a atividade 

de defesa de interesses de 

clientes que podem ensejar 

inúmeras situações de conflitos», justifica.

Entre os desafios que o setor enfrenta, Pedro Rebelo de 

Sousa sublinha «o necessário esforço de acompanha-

mento dos clientes no seu processo de internacionaliza-

ção; as alterações que façam de Portugal um destino de 

investimento mais atraente; a colaboração, em particular 

com os parceiros dos PALOP; e a gestão equilibrada de re-

cursos e do relacionamento com o cliente atenta à pressão 

do custo / qualidade».

«Defendo a total incompatibilidade 
no exercício das atividades de 

deputado e advogado»\\ «I believe 
in the total conflict of interest of 

being a member of parliament while 
working as a lawyer»
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rita alarCão JúDiCE / tiago MEnDonça DE CaStro

«Existem três mercados distintos da advocacia em Portugal» 
«There are three different legal profession markets in Portugal» 

Apresentando uma visão tripartida da advocacia portu-

guesa, Tiago Mendonça de Castro e Rita Alarcão Júdice, am-

bos sócios da área de Direito Imobiliário da PLMJ – Socie- 

dade de Advogados, acreditam que «existem três merca-

dos distintos: o das grandes sociedades de advocacia; o da 

advocacia individual, que ainda agrega o maior número de 

advogados em Portugal; e, mais recentemente, o mercado 

internacional em que alguns escritórios nacionais apos-

taram», sublinhando, porém, que não têm de ser neces-

sariamente concorrentes entre si. Ambos salientam que 

«as maiores sociedades de advogados portuguesas são 

hoje multinacionais de full legal service, com advogados 

especialistas nas mais variadas áreas do Direito em que 

atuam, e que nada devem, a nível de eficiência, rapidez, 

capacidade, qualidade e especialização, às suas congéne-

res internacionais», o que talvez explique que «clientes, 

nacionais e internacionais, tenham passado a procurar 

Portugal como plataforma de apoio jurídico para os seus 

investimentos transfronteiras».

Admitindo que as fortes resistências que subsistem 

à implementação da reforma judiciária podem afetar os 

Presenting a tripartite view of the Portuguese legal pro-

fession, Tiago Mendonça de Castro and Rita Alarcão Júdice, 

both partners in the Real Estate Law department at PLMJ – 

Sociedade de Advogados, believe that «there are three dis-

tinct markets: the large law firms; that of individual prac-

tice, which still represents the largest number of lawyers 

in Portugal; and, more recently, the international market in 

which some national firms are investing», while stressing, 

however, that they don’t necessarily have to be competing 

with each other. Both of them stress that «the largest firms 

of Portuguese lawyers are now ‘full legal service’ multina-

tionals, with lawyers specialised in the most varied areas 

of law in which they operate, and which are equal, in terms 

of efficiency, speed, capacity, quality and expertise, to their 

international counterparts», which may go to explain  

that «clients, national and international, have begun to 

seek Portugal as a legal support platform for their cross-

border investments».

Admitting that the strong resistance that remains to-

wards the implementation of judicial reform may affect 

the results of it, Tiago Mendonça de Castro and Rita Alarcão 

Júdice agree that «the objectives that this and other re-

forms hope to achieve (more efficiency, shorter turna-

round times, fewer delaying tactics and a faster justice, so 

that justice can be done) are highly commendable», while 

hoping that «there is visible progress on this count». In 

their opinion, a general ban on being a member of parlia-

ment while working in the legal profession would be ex-

cessive, while understanding that «the essential is mainly 

how such functions are car-

ried out». «Anyone who 

thinks that lobbying is com-

mon practice when work-

ing in these two roles at the 

same time is mistaken,» the 

partners of PLMJ ensure us.

Looking towards the fu-

ture, Tiago Mendonça de 

Castro and Rita Alarcão 

Júdice insist on the importance of an ongoing commit-

ment to internationalisation, on the need for modernisa-

tion, on the preservation of personal and professional trust 

between lawyer and client, as well as maintaining high 

standards of quality and rigour at work, which cannot be 

harmed by increased demands on speed and efficiency.

resultados da mesma, Tiago Mendonça de Castro e Rita 

Alarcão Júdice concordam que «os objetivos que esta e 

outras reformas visam atingir (mais eficiência, menor mo-

rosidade, menos expedientes dilatórios e uma justiça mais 

rápida, para que haja justiça) são altamente louváveis», 

esperando «que existam progressos visíveis a esse nível». 

A seu ver, seria excessiva uma proibição generalizada do 

exercício conjunto do cargo de deputado e a profissão de 

advogado, entendendo que 

«o essencial é sobretudo 

a forma como tais funções 

são exercidas». «Enganam-

-se aqueles que consideram 

que o lobbying é uma prática 

corrente no exercício simul-

tâneo destas funções», as-

seguram os sócios da PLMJ.

De olhos postos no futuro, 

Tiago Mendonça de Castro e Rita Alarcão Júdice insistem 

na importância de uma contínua aposta na internaciona-

lização, na necessidade de modernização, na preservação 

da relação de confiança pessoal e profissional entre ad-

vogado e cliente, bem como na manutenção de elevados 

padrões de qualidade e rigor no trabalho, que não podem 

sair prejudicados pelas crescentes exigências de rapidez  

e eficácia.

«É essencial continuar a apostar 
na internacionalização da 

advocacia portuguesa»\\ «It is 
essential to continue focusing 

on the internationalisation of the 
Portuguese legal profession»
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agoStinho PErEira DE MiranDa

«O nosso sistema de justiça precisa de uma revolução» 
«Our justice system needs a revolution»

«A despeito dos progressos mais recentes, a justiça 

portuguesa continua a ser cara, distante e incompreen-

sível para a esmagadora maioria dos cidadãos», refere o 

advogado Agostinho Pereira de Miranda, que, apesar de 

ver na reforma judiciária alguns aspetos positivos, a con-

sidera insuficiente dado o estado de degradação a que 

chegou o aparelho de justiça português. «O nosso sis-

tema de justiça precisa de uma revolução, ao menos no 

plano cultural. Mas esta só se pode fazer com um acor-

do constitucional entre as três forças políticas do arco do 

poder», defende o sócio presidente da Miranda - Correia 

Amendoeira & Associados.

Lembrando que «a promiscuidade político-profissio-

nal é a regra na sociedade portuguesa», não se limitando 

pois aos advogados, Agostinho Pereira de Miranda sugere 

que «antes de se legislar no sentido da incompatibilidade  

deveríamos perguntar se os mecanismos de controlo exis-

tentes – designadamente no seio da Comissão de Ética da 

Assembleia da República – são eficazmente utilizados». 

«Uma boa dose de accountability poderá ser o começo da 

resolução deste problema», acrescenta.

No que concerne aos de-

safios da advocacia portu-

guesa, Agostinho Pereira 

de Miranda antecipa três, 

designadamente: 1) «a via-

bilidade da ‘advocacia de 

sobrevivência’, particular-

mente num quadro políti-

co em que os recursos fi-

nanceiros do Estado afetos 

ao Instituto do Acesso ao  

Direito tendem a diminuir; 2) os perigos que pesam sobre 

o princípio da autorregulação: se a Ordem dos Advogados 

não estiver à altura dos ataques que a ideologia da desre-

gulação lhe vai mover, pode passar a ser uma instituição 

meramente decorativa; 3) a adaptação aos impactos que a 

tecnologia vai ter no Direito em geral e na administração 

da justiça em particular».

«Despite recent progress, Portuguese justice remains 

expensive, distant and incomprehensible to the ma-

jority of citizens,» says lawyer Agostinho Pereira de  

Miranda, who, despite seeing some positive aspects in 

the judicial reform, considers it insufficient given the 

state of disrepair which the Portuguese justice system 

has reached. «Our justice system needs a revolution, at 

least culturally. But this can only be done with a constitu-

tional agreement between the three political forces of the 

arc of power,» explains the founding partner of Miranda 

– Correia Amendoeira & Associados.

Recalling that «political-professional promiscuity is the 

rule in Portuguese society», and not limited to lawyers 

alone, Agostinho Pereira de Miranda suggests that «before 

legislating on conflict of interest, we should ask whether 

the existing control mechanisms – in particular within the 

Parliament Ethics Committee – are effectively used». «A 

healthy portion of accountability may be the beginning of 

solving this problem,» he adds.

When it comes to the challenges facing the Portuguese 

legal profession, Agostinho Pereira de Miranda anticipates 

three, in particular: 1) «the 

viability of survival law 

practice», particularly in a 

political framework in which 

the financial resources of 

the state concerning the  

Instituto do Acesso ao Dire-

ito are tending to decrease; 

2) the dangers imposing on 

the principle of self-regula-

tion: if the Portuguese Bar 

Association is not up to the attacks from the ideology of 

deregulation affecting it, it could become a purely decora-

tive institution; 3) adaptation to the impact that technology 

will have on the law in general and on the administration of 

justice in particular».

«A justiça portuguesa continua a 
ser cara, distante e incompreensível 

para a esmagadora maioria dos 
cidadãos»\\ «Portuguese justice 

remains expensive, distant and 
incomprehensible to the majority  

of citizens»



34 \\  Villas&Golfe Villas&Golfe  \\ 35 

tiago gali MaCEDo

«A prevenção é sempre um bom investimento» 
«Prevention is always a good investment»

Assistindo a um mercado «em profunda mudança»,  

Tiago Gali Macedo reconhece que «os parâmetros que tí-

nhamos há dez anos atrás já não são os que temos hoje, por 

causa dos clientes, dos assuntos e da organização». Com 

efeito, «as sociedades tendem a ganhar alguma dimensão 

para poderem albergar dentro de si a multidisciplinarida-

de, (dentro do Direito como é óbvio); por outro lado, man-

ter-se-á aquela lógica de algumas pequenas boutiques 

muito especializadas», refere o managing partner da Gali  

Macedo & Associados.

Embora veja com bons olhos «tudo o que traga uma 

maior eficiência à justiça», o advogado portuense concor-

da que nenhuma das reformas implementadas até à data 

«conseguiu resolver a questão de fundo que hoje em dia 

temos», que se prende «fundamentalmente com a moro-

sidade da justiça», dada «a quantidade excessiva de con-

flitos que são tratados no tribunal». Muitos deles, na sua 

opinião, «deveriam ser tratados de forma mais célere», 

Watching over a market «undergoing profound chang-

es» Tiago Gali Macedo acknowledges that «the param-

eters that we had ten years ago are no longer the ones we 

have today, because of clients, of issues, and of organisa-

tion». Indeed, «firms are tending to grow in size in order 

to accommodate a multi-disciplinary approach, (within 

law of course); on the other hand, that logic of some small 

highly specialised boutiques will remain», says the man-

aging partner of Gali Macedo & Associados.

Although he looks favourably upon «everything that 

brings greater efficiency to justice», the lawyer from 

Oporto agrees that none of the reforms implemented to 

date «have managed to solve the fundamental issue that 

we have nowadays», which relates «fundamentally with 

the slowness of justice», given «the excessive amount 

of conflicts that are handled in court». Many of them, in 

his opinion, «should be dealt with more quickly», while 

stressing that «mediation in Portugal is still far short of 

salientando que «a mediação em Portugal ainda represen-

ta muito pouco do que deve representar no futuro». Tiago 

Gali Macedo assinala também a importância de uma prá-

tica preventiva: «a consultadoria tem que começar a ser 

vista na sociedade portuguesa como um investimento».

Apologista de «uma separação total entre a política e 

a advocacia», o managing 

partner da Gali Macedo & 

Associados assegura que 

«essa incompatibilidade já 

deveria ter existido há mui-

to tempo, porque não pode-

mos ser simultaneamente 

um legislador e aplicador 

enquanto advogado desse mesmo Direito».

Os principais desafios que se impõem ao futuro da advo-

cacia portuguesa, na sua perspetiva, incluem acompanhar 

a globalização da economia e a internacionalização dos 

clientes, bem como a adaptação a novas realidades, no-

meadamente no que diz respeito à prestação de um «ser-

viço de muito boa qualidade, com uma rapidez extrema e 

com um preço compatível», exigido pelos clientes nos dias  

de hoje.

what it should represent in the future». Tiago Gali Macedo 

also notes the importance of preventive practice: «con-

sultancy has to start being seen in Portuguese society as  

an investment».

Advocate of «a total separation between politics and 

the legal profession», the managing partner of Gali  

Macedo & Associados is 

certain that «this conflict of 

interest must have already 

existed for a long time, be-

cause you cannot both leg-

islate and apply this same 

law, as a lawyer».

The major challenges fac-

ing the future of the Portuguese legal profession, in his 

opinion, include following economic globalisation and cli-

ent internationalisation, as well as adapting to new situa-

tions, particularly with regard to the provision of a «very 

high quality service, with great speed and at a price to 

match», required by clients today.

«A mediação em Portugal ainda 
representa muito pouco do que deve 

representar no futuro»\\ «Mediation 
in Portugal is still far short of what it 

should represent in the future»
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«A advocacia em Portugal atravessa um momento par-

ticularmente difícil, quer em termos da escolha da forma 

do seu exercício, quer na própria execução da prestação 

do serviço quer, ainda, no estreitamento do seu campo de 

intervenção», afirma Tiago Rodrigues Bastos. E atreve-

-se a dizer: «a advocacia é fundamental numa sociedade 

democrática cheia de incertezas, de inseguranças e onde 

a abordagem superficial se tende a impor, onde os fins pa-

recem justificar os meios, onde os princípios e os valores 

fundamentais são sacrificados para que triunfem os dados 

estatísticos aparentemente demonstrativos de um pro-

gresso que os cidadãos não sentem, de uma globalização 

que não é tanto feita em nome e benefício dos cidadãos, 

mas sobretudo de um modelo económico».

Apesar de concordar «com diversas alterações que fo-

ram introduzidas nos nossos códigos de processo», o sócio 

da Capitão, Rodrigues Bastos, Areia & Associados (CRBA) 

faz uma apreciação «globalmente negativa» sobre a nova 

reforma judiciária, discordando «fundamentalmente do 

espírito com que foi feita e com o modelo pretendido».

«The legal profession in Portugal is going through a 

particularly difficult time, whether in terms of the choice 

of how to carry it out, or in the very undertaking of the 

service provision, or, also, in the narrowing of its scope 

of action,» says Tiago Rodrigues Bastos. And he dares to 

say: «the legal profession is fundamental in a democratic 

society full of uncertainties, of insecurities and where the 

superficial approach tends to rule, where the ends seem 

to justify the means, where principles and fundamental 

values   are sacrificed so that statistical data can triumph, 

which are apparently demonstrative of a progress that 

citizens do not feel, of a globalisation that is hardly done in 

the name and interests of citizens, but above all else of an 

economic model».

Despite agreeing «with several of the amendments that 

have been introduced in our procedural codes», the partner 

at Capitão, Rodrigues Bastos, Areia & Associados (CRBA) 

makes a «globally negative» assessment of the new ju-

dicial reform, disagreeing «fundamentally with the spirit 

with which it had been done and with the intended model».

tiago roDriguES baStoS

«A advocacia é sempre um combate pelos direitos fundamentais»
«The legal profession is always a fight for fundamental rights»

No que à relação entre política e advocacia diz respeito, 

o advogado reconhece existir, por vezes, «alguma promis-

cuidade entre uma determinada advocacia e a atividade 

política, ou seja, entre advogados e o poder executivo (cen-

tral ou autárquico), legislativo e partidário, desenvolvendo 

os advogados mais uma atividade de lobbying do que de 

advocacia». No entanto, em vez de se determinar a total 

incompatibilidade entre ambas, Tiago Rodrigues Bastos 

prefere «um regime exaustivo de registo de interesses, de 

definição de conflito de inte-

resses, com sanções gravo-

sas e desincentivadoras».

Entre os desafios com 

que a advocacia portuguesa 

se depara, o sócio da CRBA 

destaca a necessidade de se 

exigir a «profissionalização 

dos advogados», de «inves-

tir seriamente na ideia de 

que a advocacia é um serviço de primeira necessidade», 

de «continuar a explorar formas organizadas de exercício 

da advocacia que permitam uma resposta eficaz e compe-

tente», de «convencer o poder político que determinados 

cargos devem ser desempenhados por licenciados em  

Direito» e, por fim, de «encontrar um paradigma diferente 

de funcionamento dos tribunais».

As to the relationship between politics and the legal pro-

fession, the lawyer recognises that there is sometimes, 

«some promiscuity between a particular legal practice 

and political activity, that is to say, between lawyers and 

executive (central or local government), legislative and 

party power, with lawyers undertaking more an activity of 

lobbying than practicing law». However, instead of seeing 

a complete conflict of interest in the two, Tiago Rodrigues 

Bastos prefers «a comprehensive system of registration 

of interests, of definition of 

conflict of interests, with se-

rious penalties to deter any 

malpractice».

Among the challenges 

faced by the Portuguese le-

gal profession, the partner 

of CRBA highlights the need 

to demand the «profes-

sionalization of lawyers», 

to «seriously invest in the idea that the legal profession 

is a service of primary necessity,» to «continue exploring 

organised ways of practicing law that ensure an efficient 

and competent response», to «convince the political 

powers that certain positions should be filled by graduates 

in law» and, finally, to «find a different paradigm for how 

courts operate».

«É preciso investir seriamente na 
ideia de que a advocacia é um serviço 

de primeira necessidade»\\«We 
need to seriously invest in the idea 

that the legal profession is a service 
of primary necessity»
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É nas grandes sociedades de advogados que se decidem 

hoje os maiores negócios do país, se determinam as prin-

cipais políticas e investimentos públicos. É dos seus escri-

tórios que saem os políticos mais influentes, no seu seio 

produz-se a legislação de maior relevância económica. 

Algumas delas são contratadas, pelos diversos governos e 

a troco de honorários milionários, para a produção de Leis. 

Leis extensas, repletas de exceções e que conferem enor-

me discricionariedade a quem aplica os diplomas. Como 

estes são impercetíveis, os jurisconsultos que os conce-

bem emitem de seguida pareceres para as mais diversas 

entidades, prestam consultadoria, explicam os erros que 

eles próprios introduziram nas leis. E com estas práticas 

voltam a faturar milhões. Finalmente, conhecedores de 

todo o processo, ainda vão aos grupos privados mais po-

derosos vender os métodos de ultrapassar a Lei, através 

dos alçapões que eles mesmos introduziram na legislação. 

Deste modo, os advogados associados nestas autênticas 

irmandades intervêm na elaboração das leis e, ao mesmo 

tempo, litigam nos tribunais com base nas leis que ajuda-

ram a criar. Ao participarem simultaneamente no processo 

legislativo e no judicial, violam o princípio constitucional 

da separação de poderes. 

Os causídicos mais influentes integram os diversos go-

vernos, invadem o Parlamento com os seus interesses e 

negócios. Utilizam a informação, a que acedem enquanto 

agentes públicos, em proveito dos seus clientes. Partici-

pam em debates, na rádio e na televisão, ao serviço dos 

seus patrões e clientes, sejam estes do setor financeiro, 

das PPP, sejam investidores chineses ou angolanos.

A principal atividade das suas poderosas firmas de ad-

vogados consiste hoje em exercerem domínio sobre a 

atividade política enquanto criam mecanismos legais de 

transferência da riqueza dos cidadãos para os grandes 

grupos económicos.

Advogados do Diabo 

It is in the large law firms that the biggest business deals in 

the country are nowadays decided, that major policies and 

public investments are determined. From their offices the 

most influential politicians emerge, within their sanctum 

the legislation of greatest economic relevance is made. 

Some of them are contracted to produce laws by the vari-

ous governments and in exchange for millionaire fees. 

Extensive laws, full of exceptions, and which provide great 

discretion to those who implement the acts. As these are 

imperceptible, the legal consultants who conceive them 

then issue advice to various entities, providing consul-

tancy, explaining the mistakes they themselves have 

introduced into the laws. And with these practices they 

once again make millions. Finally, connoisseurs of the en-

tire process, they then go to the most powerful of private 

groups, selling them methods to bypass the law through 

the loopholes that they themselves have incorporated  

in the legislation. Thus, the lawyers associated in these  

authentic brotherhoods are involved in the drafting of laws 

and at the same time, litigating in the courts using the laws 

that they helped to create. By simultaneously participat-

ing in the legislative process, as well as the judicial process, 

they violate the constitutional principle of the separation 

of powers.

The most influential barristers are part of the various gov-

ernments; they invade parliament with their interests and 

business. They use the information they can access while 

they are in public offices, for the benefit of their clients. 

They take part in debates, on radio and on television, in the 

service of their patrons and clients, whether they are in the 

financial sector, from PPP (private public partnerships), or 

Chinese or Angolan investors.

The main activity of their powerful law firms nowadays 

consists of exercising dominion over political activity 

while creating legal mechanisms for the transfer of wealth 

from the citizens to the large economic groups.

OPINIãO \\ OPINION

Devil’s Advocates
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Múltiplas razões concorrem para o descrédito que se 

abateu sobre a classe política e as próprias instituições  

democráticas.

Aqui se entronca também a questão do outrora chama-

do «regime de exclusividade». Ora, por que outra razão, 

que não do privilégio, pode um deputado à Assembleia da  

República exercer o seu mandato em regime de «part-ti-

me», acumulando o tempo dedicado às suas funções com 

as atividades profissionais que entenda, desde que não fi-

ram o crivo largo e generosamente restrito do conjunto de 

incompatibilidades que a lei estipula?

Ao aceitar um cargo governamental ou autárquico, o cida-

dão e o político não são por acaso obrigados a prescindir de 

qualquer outra atividade profissional que os desvie do foco 

principal do seu compromisso público? 

Como aceitar essa situação de exceção, em nome da preser-

vação da «qualidade» da classe parlamentar, argumento 

esgrimido desde logo pelos beneficiários do atual sistema?

Como aceitar a situação de injustiça relativa, de colocar no 

mesmo patamar de trabalho quem se dedica a tempo in-

teiro ao mandato que lhe foi conferido e quem tem um pé 

dentro do plenário e um pé lá fora no escritório?

Como é possível avaliar a existência ou não de conflitos de 

interesses não declarados por parte de um deputado que 

exerça a advocacia, se este está deontologicamente impe-

dido de revelar a sua carteira de clientes?

Seria um absurdo proibir os advogados de concorrerem ao 

lugar de deputado, como o seria relativamente a qualquer 

outro setor profissional. Só há uma solução: tornar o exer-

cício do mandato, também, obrigatoriamente, em regime 

de exclusividade. 

Ser deputado é uma honra, pelo que significa de serviço ao 

País e à população. E exige sacrifícios pessoais, familiares 

e políticos. Ninguém é forçado a ser deputado.

Ética e a Transparência Parlamentar

Parliamentary Ethics and Transparency
There are many reasons contributing towards the dis-

credit that has befallen the political class and demo-

cratic institutions.

This is also closely related to the issue of what was once 

known as: «on an exclusive basis». Now, why else, if not 

because of privilege, can a member of Portugal’s parlia-

ment exercise his or her mandate on a part-time basis, 

adding the time devoted to their duties to the professional 

activities that they undertake, provided that they do not 

offend the wide and generously restricted scrutiny of the 

set of incompatibilities which is required by law?

In accepting a government or municipal position, it is not 

by mere chance that citizens and politicians are required 

to waive any other professional activity that distracts from 

the main focus of their public commitment.

How can we accept this situation of exemption, in the 

name of preserving the «quality» of the parliamentary 

class, an argument raised from the outset by the benefi-

ciaries of the current system?

How can we accept the situation of relative injustice, of 

placing on the same work level someone who is dedicat-

ed on a fulltime basis to the mandate given to them and 

someone who has one foot in parliament and another foot 

outside it in their workplace?

How can we assess the existence, or not, of conflicts of 

interest that have not been declared by a member of par-

liament who works as a lawyer, if this person is ethically 

barred from revealing their customer base?

It would be absurd to prohibit lawyers from running for 

parliament, as it would be for any other professional sec-

tor. There is only one solution: to also and compulsorily 

make the exercise of the mandate on an exclusive basis.

Being a member of parliament is an honour, in that you a 

doing a service to the country and the population. And it 

requires personal, family and political sacrifices. Nobody is 

forced to be an MP.

OPINIãO \\ OPINION
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He was born into a family of humble means, but that did 

not stop him from becoming the greatest name in the  

Mozambican art world and one of the greatest on the  

African continent, with works scattered all over the world. 

In addition to a vast body of work in painting and drawing, 

Malangatana also left several etchings, ceramics, tapes-

tries and sculptures. Anthropology and mythology were 

the common thread that linked all his work. «Many times 

when I was asleep, I had dreams, of monsters, which re-

ally scared me. I couldn’t resist, I would get up and paint,» 

he confessed. It is into this world, of dreams and myths, 

we now invite you to enter, in this tribute that we humbly 

make to the Master of Mozambican arts.

Nasceu no seio de uma família humilde, mas isso não o 

impediu de se tornar no nome maior das artes plásticas 

moçambicanas e num dos maiores do continente africano, 

com obras espalhadas um pouco por todo o mundo. Para 

além de uma vasta obra na pintura e no desenho, Malan-

gatana deixou também diversas gravuras, cerâmicas, ta-

peçarias e esculturas. A antropologia e a mitologia eram 

o elo comum que ligava toda a sua obra. «Muitas vezes 

estava a dormir, tinha sonhos, de monstros, de que tinha 

mesmo medo. Não resistia, levantava-me e pintava», con-

fessou. É neste mundo, de sonhos e mitos, que o convida-

mos agora a entrar, nesta homenagem que humildemente 

fazemos ao Mestre das artes plásticas moçambicanas. 

malangatana

TEXTO TEXT ANDREIA BARROS FERREIRA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHy  1 ©RETRATO DE GILBERTO COSSA ©PEDRO SOARES; 
2, 3, 6, 7, 8, 9 ©PEDRO SOARES; 4, 5 ©júLIO DENGUCHO

A Poesia e os Sonhos do Mestre 
Poetry and the Dreams of the Master

ART  CULTURE
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It is early morning in the airport district, in Maputo. We 

are stood before the door of Malangatana’s house, the 

place where he also had his studio. His wife, Gelita, is on 

her way to meet us, in the distance. She’s coming from 

the market, where she still often goes. We wait for her ac-

companied by Mutxhini Malangatana, one of the Master’s 

children. Minutes later, it is this pair that will open the door 

to the house, this unique window onto what was the life of 

the Master. A privilege. Inside we find Malangatana’s other 

son, but, above all else, we find floors and entire rooms of 

an overwhelmingly beautiful work.

The works in Malangatana’s studio cover his entire ar-

tistic life, with pieces ranging from the late 1950s until his 

death, on January 05, 2011. 

In all of them, a common 

theme: «He never departed 

from the key issue, which 

was his relationship with an-

thropology and mythology,» 

says Álvaro Henriques, one 

of the directors of the Malan-

gatana Foundation. Political issues (his work during the 

years of armed conflict in Mozambique has very strong 

political elements, as well as the work produced when he 

was in Machava prison, accused by the PIDE [Portuguese 

police] of belonging to the Frelimo liberation movement) 

and mundane ones were always the themes present in his 

work. «He had a very unique, very poetic interpretation of 

the life around him,» adds Álvaro Henriques.

Malangatana had never been taught art. Born in  

Matalana, in the Marracuene district of Maputo, he taught 

É manhã cedo no bairro do aeroporto, em Maputo. Esta-

mos parados à porta de casa de Malangatana, local onde 

funcionava também o seu ateliê. A sua esposa, Gelita, 

caminha ao nosso encontro, ao fundo. Vem do mercado, 

onde continua a ir frequentemente. Esperamos por ela 

acompanhados por Mutxhini Malangatana, um dos filhos 

do Mestre. Serão os dois a abrir-nos, minutos depois, a 

porta de casa, janela singular para aquilo que foi a vida do  

Mestre. Um privilégio. Lá dentro encontraremos o outro 

filho de Malangatana, mas encontraremos, sobretudo, an-

dares e salas inteiras de uma obra esmagadoramente bela. 

As obras no ateliê de Malangatana percorrem toda a sua 

vida artística, com peças que vão desde os finais dos anos 

1950 até à sua morte, a 5 de ja-

neiro de 2011. Em todas elas, um 

tema comum: «Ele nunca saiu 

da questão nuclear, que era a 

sua relação com a antropologia 

e a mitologia», afirma Álvaro 

Henriques, um dos responsá-

veis da Fundação Malangatana. 

Questões políticas (a sua obra nos anos da luta armada em 

Moçambique tem elementos políticos muito fortes, as-

sim como a produzida quando esteve preso na cadeia da  

Machava, acusado pela PIDE de pertencer ao movimento 

de libertação da Frelimo) e mundanas eram e foram sem-

pre as temáticas presentes no seu trabalho. «Ele tinha uma 

interpretação muito própria, muito poética da vida que o 

rodeava», acrescenta Álvaro Henriques. 

Malangatana não teve uma formação superior em ar-

tes. Nascido em Matalana, distrito de Marracuene, Maputo,  

As obras no ateliê de 
Malangatana percorrem toda a 

sua vida artística.\\The works in 
Malangatana’s studio cover his 

entire artistic life.
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himself. «He was self-taught, but he was very demanding 

and very aristocratic in his tastes. And he was a polyglot 

and sang opera,» says Álvaro Henriques. These were the 

characteristics that led him to move on from looking after 

children and being a ball boy [at a tennis club] to become 

the protégé of Pancho Guedes, the architect whom he 

called father, and who he eventually lived with. Later on, 

but when still young, at the age of 25, Malangatana gave   

his first exhibition at the Banco Nacional Ultramarino. Two 

years later, he published some of his poems in the news-

paper Orfeu Negro, and was included in the Anthology of 

Modern African Poetry. It 

was around this time that he 

was indicted as a member 

of Frelimo, and was in the 

meantime imprisoned.

After the independence of 

Mozambique, Malangatana 

began to travel and exhibit 

in the four corners of the 

planet. Furthermore, he was 

one of the creators of the 

National Museum of Mozambican Art, he promoted the 

Núcleo de Arte, collaborated with UNICEF and created a 

Cultural Centre in Matalana, his homeland, which came to 

stage many important cultural activities. Today, Matalana 

no longer has the activity that it once had, but regenerat-

ing and reviving the place figures in the projects planned 

by the Foundation Malangatana. In addition to renovating 

Matalana, the foundation wants to create a School of Fine 

Arts and the Malangatana Museum, as well as cataloguing 

his entire private collection. For now, talks are underway 

with Lisbon City Council (city in which Malangatana had 

an apartment and with which he enjoyed an emotional 

bond) for the creation of a Malangatana Museum. 

fez-se sendo autodidata. «Era autodidata, mas era muito 

exigente e muito aristocrata nos seus gostos. E era poliglo-

ta e cantava ópera», adianta Álvaro Henriques. Terão sido 

estas suas características que o fizeram passar de cuida-

dor de crianças e apanhador de bolas para protegido de 

Pancho Guedes, arquiteto a quem chamava de pai e com 

quem chegou a viver. Mais tarde, mas ainda jovem, com 25 

anos, Malangatana fez a sua primeira exposição no Banco 

Nacional Ultramarino. Dois anos depois, publicou alguns 

dos seus poemas no jornal Orfeu Negro e foi incluído na  

Antologia da Poesia Moderna Africana. Foi por essa altura 

que foi indiciado como membro 

da Frelimo, tendo sido entre-

tanto preso. 

Após a independência de 

Moçambique, Malangatana co-

meçou a viajar e a expor nos 

quatro cantos do planeta. Para 

além disso, foi um dos criado-

res do Museu Nacional de Arte 

Moçambicana, dinamizador do 

Núcleo de Arte, colaborador da 

UNICEF e criou um Centro Cultural em Matalana, a sua 

terra, que chegou a ser palco de inúmeras atividades cul-

turais de relevância. Hoje, Matalana já não tem a atividade 

que teve outrora, mas faz parte dos projetos da Fundação 

Malangatana reabilitar e fazer renascer aquele lugar. Para 

além da reabilitação de Matalana, a fundação quer criar 

uma Escola de Belas Artes e o Museu Malangatana, para 

além da catalogação de toda a sua coleção privada. Para 

já, estão a ser realizadas conversações com a Câmara de 

Lisboa (cidade onde Malangatana tinha um apartamento e 

com a qual tinha uma ligação afetiva) para a criação de um 

Museu Malangatana. 

Estão a ser realizadas 
conversações com a Câmara 

de Lisboa para a criação de um 
Museu Malangatana. \\ Talks are 

underway with Lisbon City Council 
for the creation of a Malangatana 

Museum.
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Que momentos vivenciou com ele? 

Foram tantos e tão intensos que não sei qual hei de escolher. 

Se o da primeira compra de um quadro seu, por tuta e meia, 

em homenagem ao meu estatuto de quase terceiranista de 

Direito, se os da sua ida à Ponta Vermelha, se os dos jantares 

no Polana nos anos 70 a 2011, se os dos desenhos feitos nos 

guardanapos de papel, se aqueles em que contava histórias 

e sonhava futuros em Matalana, se o da aparição inespera-

da na Choupana, na noite do lançamento da Fotobiografia 

de meu Pai, se o do doutoramento honoris causa em Évora, 

em que fui seu padrinho, e no qual dançou e cantou em ple-

na cerimónia académica, se o da pintura do automóvel – a 

sua derradeira obra, em que ainda dei umas pinceladas a 

seu convite –, se o da sombria noite, também no Polana, em 

que, perante uma indisposição grave, o obriguei a fazer as 

análises de que andava a fugir há séculos, se os das horas 

passadas no Hospital de S. Maria, acompanhando-o na par-

te final do seu percurso, entre o esperançado, angustiado e 

temeroso, a caminho da eternidade.

O que tem de particular a obra de Malangatana?

O que fez da sua obra uma obra excecional, para não dizer 

genial? Talvez a mistura de raízes de campo e de vivência 

urbana, de tradições e cultos pessoais, familiares, locais, na-

cionais, africanas com visão universal, de revolta incontida 

nas décadas de 50, 60 e 70, de voz independente e, por ve-

zes, incómoda, daí em diante, de diversidade de expressões 

artísticas; de fantástico, mito, abstrato, figurativo, de natu-

reza e humano, de individual e coletivo, de culto da mulher, 

de retrato do sofrimento, na guerra como na fome ou na 

provação em geral, de embriaguez de cores, fortes, chocan-

tes, luminosas, agressivas, com muito preto, muitos verme-

lhos, e ainda de muita ternura, muita doçura, muita alma de 

criança. 

 

Moçambique será capaz de voltar a ter um Malangatana?

Malangatana era um pedagogo. Gostava de partilhar, de 

transmitir, de multiplicar. Ele seria o primeiro a rir, com aque-

las suas gargalhadas cheias, dessa ideia de que uma cultura 

se faz de um só vulto ou de um punhado pequeno de perso-

nalidades. Ou de que se esgota num momento histórico de-

terminado. Antes dele, durante a sua caminhada na terra e 

agora que é mais uma estrela no céu, muitos outros existem 

e vão existir. E, lá do alto, uma voz roufenha, mas potente, 

e mesmo cantante, dará o mote e fará o elogio de todos os 

demais. Se há coisa que Malangatana nunca teve foi ciúmes, 

invejas, despeitos. Todos cabiam na sua casa grande, na sua 

alma ainda maior do que aquele corpo de gigante.

«Alma de criança» \\ «Soul of a Child» 

What moments did you share with Malangatana?

There were so many and so intense that I do not know which I 

should choose. If it should be the moment of my first purchase 

of one of his paintings, for peanuts, in honour of my status as 

an almost third-year law student; if it should be his trip to Ponta 

Vermelha; if it should be those dinners at the Polana in the 70s 

to 2011; if it should be those of the drawings on paper napkins; 

or those in which he told stories and dreamed futures in Mata-

lana; or the time when he made an unexpected appearance in 

Choupana, on the night of the launch of my father’s photo-biog-

raphy; if it should be when he received his honorary doctorate in 

Évora, for which I was his witness, and at which he danced and 

sang in the middle of the academic ceremony; or the time when 

he painted that car – his last work, on which I also added a few 

strokes at his invitation –; or the time of that dark night, also at 

the Polana, when, facing a serious illness, I forced him to make 

the tests that he had been running away from for centuries; if 

it should be those of the hours spent in the Hospital de Santa  

Maria, accompanying him on the final part of his journey, be-

tween the hopeful, anxious and fearful, on the way to eternity.

What does the work of Malangatana have in particular?

What is it that made of his work an outstanding work, not to 

say genius? Perhaps the mixture of country roots and urban 

living; of personal, family, local, national, and African traditions 

and cults with their universal vision; of unrestrained revolt in 

the 50s, 60s and 70s; of his independent and at times uncom-

fortable voice, thereafter; of the diversity of artistic expressions; 

of fantasy, myth, abstract, figurative; of nature and human; of 

individual and collective; of worshiping woman; of portraying 

suffering, in war as in starvation or in hardship in general; of the 

intoxication of colours, deep, shocking, bright, aggressive, with 

a lot of black, many reds, and yet very tender, very gentle, so 

much soul of a child. 

Mozambique will be able to have an artist like Malan- 

gatana again?

Malangatana was a pedagogue. He liked to share, to pass on, to 

multiply. He would be the first to laugh, with those heavy guf-

faws of his, about this idea that a culture is made of a single fig-

ure or of a small handful of personalities. Or that it depletes at a 

given historical moment. Before him, during his walk on earth, 

and now that he is one more star in the sky, many others exist 

and will exist.

And, there on high, a husky, yet powerful, and even sing-song 

voice will speak out and praise everyone else. If there’s one 

thing that Malangatana never was, then it was being jealous, 

envious or resentful. Everyone fit into his big house, into his soul 

that was even larger than that body of a giant.

 

Marcelo reBelo de sousa
Professor Catedrático e Político
University professor and politician
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trouFa real

TEXTO TEXT FILOMENA ABREU \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHy MANUEL TEIXEIRA E NUNO ANDRé SANTOS

«Eu não faço arquitetura. Não faço construção civil. 
Faço obras de arte.» \\«I do not do architecture. I do 

not do construction. I make works of art.»

ART  CULTURE
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Arquiteto, católico e maçom. Nesta entrevista revela-se 

a pessoa que traz no coração, angolano, as cicatrizes dos 

tempos de juventude vividos em Lisboa. Sendo impossí-

vel saciar, de uma só vez, a curiosidade sobre a vida e vi-

são deste homem, foi-nos permitida a realização de dois 

encontros. O primeiro na Casa do Desportista em Luanda, 

Angola, local onde reside e trabalha a maior parte do tem-

po, na terra que o viu nascer e crescer e de onde tirou ensi-

namentos para o resto da vida. E um segundo na Fundação 

Troufa Real, em Lisboa, Portugal. Lugar que alberga a sua 

morada fora de Angola, onde tem também um gabinete 

de arquitetura e um vasto espólio sobre Luanda. É lá que 

diz ter o seu refúgio. Antes desta conversa o próprio quis 

deixar claro: é um ser cerebral, organizado, sentimental, 

perdido de amores e perverso. 

[Casa do Desportista, Luanda, Angola]

O que significa para si ter nascido e crescido em Angola?

Um orgulho. Nasci aqui, no Hospital Maria Pia, a 18 de 

março de 1941, e aqui passei a infância. Éramos três irmãos. 

O meu pai era eletricista na câmara e tinha de acender e 

apagar as luzes da cidade, era um elemento muito im-

portante porque quando era preciso «apagar» uma casa 

ou uma zona para amores proibidos, vinham ter com ele. 

A minha mãe era uma negra. Uma referência para mim, 

como todas as mães. Esta era, e é, uma terra de encantos 

onde existe o sonho e a ilusão da liberdade. 

Esteve presente quando se fez o primeiro planeamento 

da cidade de Luanda. Como viveu esse acontecimento? 

Estudei arquitetura, mas queria ser pintor. Mas ser pin-

tor nas famílias de classe média baixa, como é o meu caso, 

Architect, catholic and freemason. In this interview the 

person he carries in his Angolan heart is revealed, the 

scars of the times of his youth spent in Lisbon. As it is 

impossible to satisfy, in just one go, our curiosity about 

the life and vision of this man, we were allowed to meet 

up with him twice. The first in the Casa do Desportista in 

Luanda, Angola, where he resides and works most of the 

time, in the land that witnessed his birth and watched on 

as he grew up, and from where he learnt lessons for the 

rest of his life. And a second in the Troufa Real Founda-

tion in Lisbon, Portugal. The place that houses his home 

outside of Angola, where he also has an architecture of-

fice and a vast collection on Luanda. It is here that he 

says he has his refuge. Before this conversation he want-

ed to make one thing clear: he is a cerebral, organised,  

sentimental, lovesick and perverse being.

[Casa do Desportista, Luanda, Angola]

What does it mean to you to have been born and raised 

in Angola?

I feel proud. I was born here, in the Hospital Maria Pia, 

on March 18, 1941, and I spent my childhood here. We were 

three brothers. My father was an electrician in the council 

and had to turn the city’s lights on and off; he was a very 

important staff member because when it was necessary to 

«turn off» a house or an area for forbidden loves, I would go 

with him. My mother was a black woman. A model for me, 

as all mothers. This was, and is, a land of wonders, where 

there is the dream and the illusion of freedom.

You were present when Luanda underwent its first city 

planning. What was your experience of this event?

«Desenhei a nova capital de 
Angola, chama-se Angólia. O 

Pepetella teve o mesmo sonho»  
\\ «I designed the new capital of 
Angola, called Angólia. Pepetella 

had the same dream»

era desprestigiante. E depois não se ganhava a vida a pin-

tar, então meteram-me em arquitetura. Antes passei pe-

las Belas Artes onde fui um insurreto e um indisciplinado, 

preso seis vezes, entre 1959 e 1961, tempos conturbados. 

Mas depois resignei-me. Antigamente os bolseiros fica-

vam obrigados a trabalhar na entidade que os patrocinava 

durante os anos em que tivessem a bolsa, para descontar. E 

eu entrei numa das melhores universidades porque o meu 

pai era funcionário da câmara, 

daí a minha bolsa ser desta ins-

tituição. Nessa altura, o gover-

nador Santos e Castro sabia que 

eu era militante do MPLA (Mo-

vimento Popular de Libertação 

de Angola), (sempre fui!) e pôs-

-me no gabinete de urbanização 

de Luanda, onde se faziam pla-

nos muito controlados, e bem, 

no meu ponto de vista, porque para se fazer o plano diretor 

de uma cidade é preciso ter responsabilidade estratégica e 

ao mesmo tempo humana, que quase nos obriga a ter de 

conhecer as pessoas. Acabei por ser muito cedo o diretor 

do gabinete de urbanização, por isso estive a coordenar. 

Como vê Angola hoje? 

Vejo Angola como um país moderno. Um país livre.

Como projetaria a futura Angola?

Com edifícios muito altos. No mínimo com 40 andares. 

Com uma construção o mais contemporânea possível, 

com novas tecnologias adaptadas ao clima. Sem proble-

mas de estacionamento porque as pessoas andariam em 

I studied architecture, but I wanted to be a painter. But 

being a painter in lower-middle class families, as is my 

case, was discrediting. And then you couldn’t earn a living 

painting, so they put me in architecture. Before I studied 

Fine Arts, where I was a rebel and undisciplined, arrested 

six times between 1959 and 1961, troubled times. But after-

wards I resigned myself to it. Formerly, scholarship holders 

were required to work in the body that sponsored them 

during the years in which they 

had their grant. And I got into 

one of the best universities be-

cause my father was a council 

worker, hence my scholarship 

in this institution. At that time, 

Governor Santos e Castro knew 

I was a militant of the MPLA 

(Popular Movement for the 

Liberation of Angola), (I always 

have been!) and he put me in the Luanda city planning of-

fice, where very controlled plans were being drawn up, and 

well, in my view, because you need strategic and at the 

same time human responsibility to do the master plan for 

a city, which almost forces us to get to know the people. I 

ended up being director of the urban planning office very 

early on, so I was coordinating.

How do you see Angola today?

I see Angola as a modern country. A free country.

How would design the future Angola?

With very tall buildings. At least 40-storey. With construc-

tion as contemporary as possible, with new technologies 
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transportes verticais como os elevadores. Eu sou defensor 

de que a capital de Angola tem de sair de Luanda. Para sal-

var Luanda histórica, para dar melhor qualidade de vida 

às pessoas e para fazer o desenvolvimento nacional no 

interior. A capital deveria, também, apresentar uma situa-

ção geográfica e geoestratégica porque uma capital políti-

ca tem que ter clima próprio, uma unidade e temperatura 

própria. Luanda tem uma percentagem de humidade ele-

vadíssima que obriga a ter aparelhos de ar condicionado, 

se se quiser ter máquinas fotográficas ou arquivos. Depois 

porque perto de 40 a 50 por cento da população de Angola 

vive em Luanda, o que é mau. Por isso desenhei a nova 

capital de Angola, chama-se Angólia. O Pepetella teve o 

mesmo sonho. 

O presidente angolano, José Eduardo dos Santos, sabe 

dessa proposta? Como reagiu? 

Sim, sabe. As reações é que nunca se sabem. Ele é um 

presidente do silêncio. É um homem muito especial. Para 

mim é o melhor estadista do mundo. Porque o mundo 

está rodeado de patetas. Estamos a falar de um homem 

do silêncio que soube perdoar. Perdoar sem usar a palavra 

perdão. Chamou os inimigos to-

dos da nação, os que queriam a 

guerra, deu-lhes lugares, deu-

-lhes prestígio e dignidade. E 

deu-lhes dinheiro. Todos tive-

ram assento na Assembleia Na-

cional, não prendeu ninguém. 

Como o Mandela, ele também 

engoliu sapos. Tudo pode ser 

visto de outra maneira, mas a 

verdade é que foi a forma de 

não ter julgamentos populares, nem fuzilamentos. A isto 

chama-se diplomacia! 

Diz ser um grande defensor da liberdade. O que é que ela 

representa para si? 

Quando pensamos na liberdade, pensamos em guerra, 

em confusão, em meia dúzia de loucos, de gente marginal, 

que não sabe o que faz. Mas a liberdade é um dos atos mais 

inteligentes do Homem. A liberdade é tão importante como 

a água para a nossa vida. Só é preso quem quer. Porque 

mesmo na prisão eu fui livre. Nunca me senti amordaçado. 

[Fundação Troufa Real, Lisboa, Portugal]

Diz que Lisboa é o seu refúgio, porquê? 

Porque vivi nestas ruas. Porque foi aqui que encontrei a 

liberdade, ainda no tempo da ditadura. Porque nós somos 

sempre livres quando queremos. Aqui fui preso seis vezes 

e de cada vez que era preso ficava mais feliz. 

adapted to the climate. Without parking problems, because 

people would travel on vertical transportation such as lifts. 

I am believer that the capital of Angola must leave Luanda. 

To save historic Luanda, to give better quality of life to peo-

ple and undertake the nation’s development inland. The 

capital should also present a geographic and geostrategic 

position because a political capital should have its own cli-

mate, its own unity and temperature. Luanda has very high 

humidity, which forces you to have air conditioning, if you 

want to have cameras or archives. And because nearly 40 

to 50 percent of Angola’s population lives in Luanda, which 

is bad. So I designed the new capital of Angola, called  

Angólia. Pepetella had the same dream.

Does Angola’s president, José Eduardo dos Santos, know 

about this proposal? How did he react?

Yes, he knows. You can never tell his reactions. He is a 

president of silence. He is a very special man. For me he 

is the finest statesman in the world. Because the world 

is surrounded by fools. We are talking about a man of si-

lence who knew how to forgive. Forgiving without using 

the word forgiveness. He called all the enemies of the na-

tion, those who wanted the war, 

gave them places, gave them 

prestige and dignity. And he 

gave them money. They all had 

seats in the National Assembly, 

he didn’t arrest anyone. Like 

Mandela, he just swallowed the 

bitter pill. You can look at it all 

from another perspective, but 

the truth is that it was the way 

to not have public trials, or ex-

ecutions. This is what you call diplomacy!

You say you are a great defender of freedom. What does 

it represent for you?

When we think of freedom, we think of war, of confu-

sion, of half a dozen madmen, of people on the edge, who 

do not know what to do. But freedom is one of the most in-

telligent acts of man. Freedom is as important as water for 

our lives. You’re only imprisoned if you want to be. Because 

even in prison I was free. I never felt gagged.

[Troufa Real Foundation, Lisbon, Portugal]

You say Lisbon is your refuge; why?

Because I have lived in these streets. Because it was 

here that I found freedom, even in the time of the dicta-

torship. Because we are always free when we want to be. 

Here I was arrested six times and each time it was impris-

oned I was happier.

Como define a sua arquitetura? 

Eu não faço arquitetura. Não faço construção civil. Faço 

obras de arte. Por exemplo: o único monumento que existe 

em Lisboa, do Salgueiro Maia, foi desenhado por mim. Eu 

não faço arte para mim. Fazer um edifício para mim é res-

peitar as pessoas e os seus valores. 

Considera-se um arquiteto moderno? 

Considero-me contemporâneo, não moderno. Por-

que não gosto do movimento moderno. São pessoas que 

acham que o pensamento moderno é um pensamento 

racionalista. Gosto mais das surpresas. Gosto de diaria-

mente saber para onde não vou. Gosto de descobrir. Gosto 

da aventura. Daí não me considerar moderno. Ter regras é 

uma castração. Por isso, considero-me um anti-moderno, 

com muito gosto racional. E contemporâneo, porque hoje 

a contemporaneidade tem uma grande diversidade, prin-

cipalmente criada por uma nova geração que dizem ser 

gerações sem partido. 

Como vê a relação entre Portugal e Angola? 

É ótima! Quem descer aqui ao Bairro Operário, verá a re-

lação extraordinária que há entre o senhor David, proprie-

tário do restaurante, e os angolanos que estão lá a conviver. 

Como encontra a mesma situação em Luanda. Uma coisa 

é a política, que nada mais é do que um mundo imaginário. 

Os políticos estão todos convencidos de que são eles que 

mandam no mundo. Não! São as pessoas. 

How do you define your architecture?

I do not do architecture. I do not do construction. I make 

works of art. For example: the only monument that exists 

in Lisbon, to Salgueiro Maia, was designed by me. I do not 

do art for me. Making a building for me is about respecting 

people and their values  .

Do you consider yourself a modern architect?

I consider myself contemporary, not modern. Because 

I do not like the modern movement. They are people who 

think that modern thought is a rationalist thought. I like 

surprises more. I like to know everyday where I’m not go-

ing. I like to discover. I like adventure. I therefore consider 

myself anti-modern. Having rules is castrating. So, I con-

sider myself an anti- modern, with a lot of rational taste. 

And contemporary, because today contemporaneity en-

joys great diversity, mainly created by a new generation 

who claim to be non-partisan generations.

How do you see the relationship between Portugal  

and Angola?

It’s great! Anyone who goes down here to the Bairro 

Operário will see the extraordinary relationship that ex-

ists between Senhor David, the owner of the restaurant, 

and the Angolans who spend their time there. You see 

the same situation in Luanda. One thing is politics, which 

is nothing more than an imaginary world. Politicians are 

all convinced that they are the ones who rule the world. 

They’re not! The people are.

«Só é preso quem quer. Porque 
mesmo na prisão eu fui livre. 

Nunca me senti amordaçado»\\ 
«You’re only imprisoned if you 

want to be. Because even in 
prison I was free. I never  

felt gagged»
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Colecionar começou por ser um hobby, uma paixão. À me-

dida que os preços dispararam, a questão mudou de figura. 

É muito mais provável agora que o potencial lucro pese na 

decisão dos compradores de obras de arte. Em resultado 

disso, a Arte como investimento é cada vez mais aceite no 

mundo artístico e no mundo financeiro. 

Considero-me uma colecionadora de Arte mas, infeliz-

mente, uma peça não representa a coleção inteira, nem 

é indicativa do retorno do investidor, depois de deduzidas 

despesas e honorários. A Arte é um investimento de alto 

risco e, como a maioria de outros investimentos, o rendi-

mento passado não é indicativo dos resultados futuros.

A minha maior preocupação com os factos referidos é 

que os períodos analisados não são representativos das 

condições de mercado atuais. A Arte, enquanto classe de 

ativos, percorreu um longo caminho nos últimos 10 anos. 

Em particular, a capacidade da Arte de resistir durante 

a crise financeira e a sua rápida recuperação, compara-

da com outros ativos (como as ações) depois do crash 

de 2008, fizeram disparar a procura global e aumentar  

exponencialmente os preços de obras de arte fiáveis, em 

especial a partir da categoria de Arte do Pós-Guerra.

Por exemplo: a categoria dos antigos mestres é a menos 

volátil (sendo a dos contemporâneos emergentes a mais 

volátil), mas tem o menor potencial de crescimento de 

todos os grandes setores. Igualmente, dentro do setor dos 

impressionistas e dos modernos – por muito contraintui-

tivo que pareça –, Picasso e possivelmente Warhol (dentro 

dos contemporâneos) têm agora um crescimento lento.

Possuir um investimento que se pode pendurar na parede 

de casa é, possivelmente, o melhor atributo da Arte. Afinal, 

penso que o gosto pessoal é o fator mais importante para 

comprar ou investir em arte.

A desvantagem de adquirir obras de arte por motivações 

emocionais é isso poder resultar em decisões não desa-

paixonadas, que não geram um retorno tão elevado.

Dave Gardner disse, em tempos: «O sucesso passa por 

conseguir o que se quer, a felicidade passa por querer o 

que se consegue». Resumindo: a Arte paga dividendos sob 

a forma do prazer de comprar.

O Risco da Arte

No Risk No Art
Collecting was typically a hobby, a passion. But as art pric-

es soared, the equation changed. Art buyers are now much 

more likely to make potential profit part of their decision. 

As a result, art as investment is increasingly accepted in 

both the artistic and financial worlds.

I consider myself an art-collector but unfortunately, one 

piece does not represent an entire collection, nor does it 

give any indication on what investors‘ returns are after 

expenses and fees are deducted. Art is a high-risk invest-

ment and, as with most other investments, past perfor-

mance is not indicative of future results. 

My biggest concern with the cited data is that the time 

frames analyzed are not representative of today‘s market 

conditions. Art as an asset class has come a long way in 

the past 10 years. In particular, art‘s quality to hold up well 

during financial difficulty and its fast recovery compared 

with other assets such as equity after the 2008 crash has 

triggered global demand and prices for blue-chip works of 

art, from the postwar art category in particular, to expand 

exponentially.

For example: Old masters is the least-volatile category 

(emerging contemporary is the most), but it has the least 

growth potential of all of the major sectors. Also, within 

the impressionist and modern sector, and this may sound 

counterintuitive, Picasso and possibly Warhol (in the con-

temporary sector) are now slower-growing.

Having an investment that you can hang on your walls is 

arguably the best attribute of Art. At the end of the day, I 

think personal taste is the most important input to pur-

chasing or investing in art.

The negative side of this coin of being emotionally vested 

in the art can result in decisions that are not made dispas-

sionately and affect an optimal return. 

Dave Gardner once said: «Success is getting what you 

want, happiness is wanting what you get». In conclusion, 

Art pays dividends in the form of enjoyment of purchases. 

OPINIãO \\ OPINION
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Impressive and modern, the ‘Cidade das Artes’, in ‘soft 

opening’ since January 2013, is already a landmark in the 

western part of Rio de Janeiro. Built between the sea and 

the mountain, in Barra da Tijuca, the new major neighbour-

hood of the city, the ambitious project has quickly become 

a highlight, as much for creating a new cultural centre, as 

for its daring structure, that bursts between the two mo-

torways that cut through the Rio de Janeiro neighbour-

hood. In a monotonous landscape, bereft of strong urban 

Imponente e moderna, a Cidade das Artes, em soft ope-

ning desde janeiro de 2013, é já um marco da zona oeste do 

Rio de Janeiro. Construído entre o mar e a montanha, na 

Barra da Tijuca, o novo grande bairro da cidade, o ambicio-

so projeto tornou-se rapidamente num ponto de referên-

cia, tanto por criar um novo polo cultural, como pela sua 

estrutura arrojada, que irrompe entre as duas autoestradas 

que atravessam o bairro carioca. Numa paisagem mo-

nótona, privada de fortes marcos urbanísticos e espaços  

cidade das artes 

Agregadora de Cultura \\ Accumulating Culture

TEXTO TEXT ESTELA ATAíDE \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHy 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 ©NELSON KON; 2, 7 ©CDP
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públicos, o edifício da Cidade das Artes surge como um oá-

sis, que brota de quilómetros de planície para levar ao Rio 

de Janeiro um novo símbolo público e social. 

Planeado a partir do conceito de cultura como motor do 

desenvolvimento, o escultural edifício marca uma nova era 

na vida cultural do Rio de Janeiro, acolhendo e valorizando 

as manifestações artísticas brasileiras e internacionais, da 

música ao canto, passando pelo teatro, o cinema, a dança, 

as artes plásticas, entre outras expressões. 

Quase como uma pequena cidade contida numa gran-

de estrutura, a Cidade das Artes, projetada pelo arquiteto 

francês Christian de Portzamparc, foi erigida num terraço 

landmarks and public spaces, the ‘Cidade das Artes’ 

building appears as if an oasis, which sprouts from kilo-

metres of plains to bring to Rio de Janeiro a new public 

and social symbol.

Planned from the concept of culture as a catalyst for 

development, the sculptural building marks a new era in 

Rio de Janeiro’s cultural life, welcoming and valuing Bra-

zilian and international artistic events, from music and 

singing, to theatre, film, dance, and the fine arts, among 

other expressions.

Almost like a small city contained within a large struc-

ture, the ‘Cidade das Artes’, designed by French architect 

A Cidade das Artes consolida 
a vocação do Rio de Janeiro 

para ser a capital cultural do 
país. \\ The ‘Cidade das Artes’ 
consolidates Rio de Janeiro’s 

vocation as the cultural capital of 
the country.

dez metros acima do solo, uma enorme estrutura flutuan-

do sobre a planície e pairando sobre um convidativo jardim 

pensado pelo designer paisagístico Fernando Chancel. 

Entre as duas placas horizontais do telhado e do terraço, 

grandes paredes curvas em cimento ecoam as belas sinu-

osidades das montanhas ali perto, cobertas pela luxurian-

te Mata Atlântica. 

Como uma enorme varanda sobre a cidade, a partir do 

terraço mar e montanha estão à distância de um olhar e 

as artes do mundo estão a apenas alguns passos. É este 

o ponto de partida para as diversas instalações da Cidade 

Christian de Portzamparc, has been built on a terrace ten 

metres above the ground; a huge structure floating over 

the plain and hovering over an inviting garden designed by 

landscape architect Fernando Chancel. Between the two 

horizontal plates of the roof and of the terrace, large curved 

cement walls echo the beautiful undulations of the moun-

tains nearby, covered by the lush Atlantic Forest.

As if a huge balcony over the city, the sea and moun-

tains are a glance away from the terrace, while the arts 

of the world are just steps away. This is the starting point 

for the various facilities of the ‘Cidade das Artes’. Diverse  
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das Artes. Desde esse centro nevrálgico desdobram-se di-

versos ambientes: uma sala de concertos, única no mundo 

por ser conversível em sala de ópera e em teatro; uma sala 

de música de câmara e música popular; três salas de cine-

ma; estúdios de dança; numerosas salas de ensaio; espa-

ços de exposição; restaurantes; uma biblioteca de média...

Numa constante valorização das artes, aqui cada ins-

talação é de qualidade irrepreensível e independente das 

restantes. Graças ao minucioso trabalho de Xu Yaing,  

environments unfold from this nerve centre: a concert hall, 

unique in the world as it can be converted either into an 

opera house or into a theatre hall; a hall for chamber music 

and popular music; three cinemas; dance studios; numer-

ous rehearsal rooms; exhibition spaces; restaurants; a me-

dia library...

In a constant appreciation of the arts, every facility here 

is of the highest standard and independent of the oth-

ers. Thanks to the painstaking work of Xu Yaing, engineer  

engenheiro especializado em acústica, responsável pelo 

isolamento acústico, se estiver a assistir a uma ópera, o 

visitante não ouve o concerto de música eletrónica ou os 

ensaios que decorrem numa das muitas salas disponí-

veis, concentrando-se assim no espetáculo a que assiste 

no momento. 

A polivalência das instalações, distribuídas numa cons-

trução ampla e contemporânea, torna a Cidade das Artes 

num espaço com importantes repercussões sociais e edu-

cativas, que consolida a tendência do Rio de Janeiro para se 

afirmar enquanto capital cultural do Brasil.

specialising in acoustics, and responsible for the sound-

proofing, if you are watching an opera, you won’t be both-

ered by the sound of the concert of electronic music or 

the rehearsals taking place in one of the many halls 

available, allowing you to concentrate on watching the 

show before you.

The versatility of the facilities, spread throughout a large 

and contemporary construction, makes the ‘Cidade das 

Artes’ an area with important social and educational im-

plications, which consolidates Rio de Janeiro’s movement 

to assert itself as the cultural capital of Brazil.
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leonardo 
mathias

«Queremos uma economia competitiva» 
«We want a competitive economy»

TEXTO TEXT CAROLINA XAVIER E SOUSA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHy ABEL ANDRADE [HOTEL INTERCONTINENTAL PORTO PALÁCIO DAS CARDOSAS]

Somando uma experiência de mais de 25 anos no setor 

privado, essencialmente no mercado financeiro, em 2013 

abraçou com um «espírito de missão» o cargo de secre-

tário de Estado Adjunto e da Economia. Enumerando como 

prioridades do ministério liderado por António Pires de 

Lima «a manutenção do crescimento das exportações, a 

estabilização da procura interna e do consumo privado e a 

captação de investimento», Leonardo Mathias está con-

victo de que o Governo tem tomado medidas, e já vão em 

mais de 400, no sentido de implementar «reformas es-

truturais». Entre percentagens e indicadores macroeco-

nómicos, Leonardo Mathias revelou-se herdeiro de «um 

enorme altruísmo e uma sensibilidade patriótica», mas 

também da «alegria e poesia» com que encara a vida.

Totalling more than 25 years in the private sector, mainly 

in the financial market, in 2013 he embraced with a «sense 

of mission» the post of Assistant Secretary of State of the 

Ministry of the Economy. Listing as priorities of the minis-

try led by António Pires de Lima «keeping up the growth in 

exports, the stabilisation of domestic demand and of pri-

vate consumption and attracting investment», Leonardo 

Mathias is convinced that the government has taken 

steps, now numbering more than 400, towards the imple-

mentation of «structural reforms». Between percentages 

and macroeconomic indicators, Leonardo Mathias has also 

proved to have inherited «an enormous selflessness, and 

patriotic sensibility», but also the «joy and poetry» with 

which he approaches life.

ECONOMy  BUSINESS

ministério da economia



66 \\  Villas&Golfe Villas&Golfe  \\ 67 

«After the difficulties of the past three years, Portugal 

is turning the corner and entering a path of sustained 

growth,» economy minister António Pires de Lima recent-

ly said. What are your thoughts on this statement?

When the current team of the Ministry of Economy ar-

rived, we felt that there were three fundamental aspects: 

keeping up the growth in exports; the stabilisation of do-

mestic demand and of private consumption; and attract-

ing investment. Like this we would create a virtuous cir-

cle that could lead to the growth of our economy. We have 

taken more than 400 measures, giving an average of three 

per week, and, in our opinion, they are structural reforms 

that will free the economy, imagination and the creativity 

of entrepreneurs. And we also have positive outlook of the 

macroeconomic figures. But behind this scenario we have a 

spectre that worries us with every day: 800,000 unemployed 

people, with the rate of youth unemployment at above 36%. 

We see that the trend is positive, but our ambition is to go 

further. And you can only create jobs with more investment, 

with more exports and with the stabilisation of domestic 

demand. Everything is interconnected like a puzzle.

Portuguese exports rep-

resent 41% of the GDP, and 

the government’s intention 

is to increase this number to 

52% by 2020.

Exactly. We want a com-

petitive economy, an open 

economy, and we know that 

we have a relatively small 

market. In 2008, exports 

accounted for 28% of the 

GDP and today they already represent 41%. In 2000 our 

exports to beyond the European Union accounted for 17% 

of the GDP and currently they represent 30%. Therefore, 

Portugal exports more, to more markets, and the share of 

technological exports has risen from 55% to 66%. These are 

aspects that we consider essential and which represent a 

change in the structure of the Portuguese economy. And 

this is due to the ingenuity of Portuguese entrepreneurs.

What has the government done to help entrepreneurs 

export?

In the last two years we have supported lines of credit 

to the amount of approximately 5.5 billion Euros. We have 

given institutional support through a programme of road 

shows by the Ministry of Economy, but also supported 

by the Ministry of Foreign Affairs, by the Deputy Prime  

Minister and by the Prime Minister himself on his constant 

travels. Meetings were set up with the secretaries of state, 

led by the Deputy Prime Minister, where a point by point 

analysis is made of the most relevant dossiers of foreign 

investment in Portugal. We have created the Permanent 

«Depois das dificuldades dos últimos três anos, Portugal 

está a dar a volta e a entrar numa rota de crescimento sus-

tentado», afirmou recentemente o ministro da Economia, 

António Pires de Lima. Como comenta esta afirmação?

Quando a equipa atual do Ministério da Economia che-

gou, sentimos que havia três vetores fundamentais: a ma-

nutenção do crescimento das exportações, a estabilização 

da procura interna e do consumo privado e a captação de 

investimento. Assim criaríamos um círculo virtuoso que 

poderia levar ao crescimento da nossa economia. Fizemos 

mais de 400 medidas, que dá uma média de três por sema-

na, e, na nossa opinião, são reformas estruturais que vão 

libertar a economia, a imaginação e a criatividade dos em-

presários. E também vemos os números do ponto de vista 

macroeconómico no sentido positivo. Mas por detrás deste 

cenário temos um espectro que nos preocupa diariamente: 

são 800 mil desempregados, com uma taxa de desempre-

go jovem acima dos 36%. Vemos que a tendência é positi-

va, mas a nossa ambição é ir mais longe. E só se consegue 

emprego com mais investimento, com mais exportações e 

com a estabilização da procura interna. Está tudo interliga-

do como um puzzle.

As exportações portu-

guesas representam 41% do 

PIB, tendo o Governo como 

objetivo aumentar este nú-

mero para 52% em 2020.

Exatamente. Queremos 

uma economia competiti-

va, uma economia aberta, 

e sabemos que temos um 

mercado relativamente pe-

queno. Em 2008 as exportações representavam 28% do 

PIB e hoje já representam 41%. Em 2000 as nossas expor-

tações para fora da União Europeia representavam 17% do 

PIB e neste momento representam 30%. Portanto, Portugal 

exporta mais, para mais mercados, e a componente de ex-

portação tecnológica passou de 55% para 66%. São aspe-

tos que consideramos fundamentais e que representam 

uma alteração na estrutura da economia portuguesa. E isto 

deve-se ao engenho dos empresários portugueses.

O que tem feito o Governo no sentido de ajudar os em-

presários a exportar?

Nos últimos dois anos apoiámos linhas de financiamen-

to no valor de cerca de 5,5 mil milhões de euros. Demos 

apoio institucional através de um programa de roadsho-

ws do Ministério da Economia, mas também apoiado pelo 

Ministério dos Negócios Estrangeiros, pelo vice-primeiro-

-ministro e pelo próprio primeiro-ministro nas suas cons-

tantes viagens. Foram criadas reuniões com os secretários 

de Estado lideradas pelo senhor vice-primeiro-minis-

tro, onde são analisados ponto a ponto os dossiers mais  

relevantes de investimento externo em Portugal. Criámos 

a Comissão Permanente de Apoio ao Investimento, uma 

espécie de gestor de conta para o investidor. Saliento ainda 

os apoios que o AICEP tem dado no âmbito das feiras, do 

relacionamento institucional e de todo o apoio aos empre-

sários portugueses.

Criámos medidas a montante, para os investidores que 

vêm a Portugal, e a jusante, indo lá fora falar de Portugal, 

porque notámos que havia uma grande falta de informa-

ção sobre o ajustamento económico português. Michael 

Bloomberg diz com uma certa graça «I trust Jesus, every-

body else brings me numbers», ou seja «Eu confio em 

Jesus, todos os outros tragam-me números». Depois de 

apresentados os números do terceiro trimestre, todos di-

ziam que era surpreendente o esforço de Portugal. Quando 

comparamos Portugal setor a setor e vemos o crescimen-

to anual de 2008 a 2012, o que vemos é que, em relação 

ao resto do mundo, temos ganho em competitividade e 

em produtividade.

Quais são os setores que identifica como prioritários 

para o país?

Não cabe ao Estado impor um setor à economia, os 

chamados planos quinquenais de Stalin. Analisamos as 

informações que nos são dadas através do INE, das asso-

ciações, das confederações, do AICEP e identificámos 16 

setores que são mais competitivos, que estão em maior 

crescimento. Por exemplo, quem iria definir que a área 

de serviços partilhados seria estratégica para Portugal?  

Committee for Investment Support, a kind of account 

manager for the investor. I would also highlight the sup-

port given by AICEP with regards to trade fairs, institu-

tional relationships and all the support given to Portu-

guese entrepreneurs.

We have created upstream measures, for investors who 

come to Portugal, and downstream ones, going abroad to 

talk about Portugal, because we noticed that there was a 

major lack of information about the Portuguese economic 

adjustment. Michael Bloomberg says, somewhat amus-

ingly, «I trust Jesus, everybody else brings me numbers». 

After the numbers presented in the third quarter, everyone 

said the effort made by Portugal was amazing. When com-

paring Portugal sector by sector and seeing the annual 

growth from 2008 to 2012, what we see is that, in compari-

son to the rest of the world, we have gained in competitive-

ness and productivity.

What are the sectors that you identify as priorities for 

the country?

It is not up to the state to impose a sector on the econo-

my, the so-called five-year plans of Stalin. We analyse the 

information given to us by the INE, by associations, by con-

federations, by the AICEP and we identified 16 sectors that 

are more competitive, which are enjoying higher growth. 

For example, who would define that the area of shared 

services would be strategic to Portugal? We have Cisco, 

Fujitsu, Microsoft, IBM, BNP Paribas setting up shared cen-

tres in Portugal, thanks to the ability of the Portuguese to 

«Só se consegue emprego com mais 
investimento, com mais exportações 

e com a estabilização da procura 
interna»\\ «You can only create jobs 

with more investment, with more 
exports and with the stabilisation of 

domestic demand»
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Temos a Cisco, Fujitsu, Microsoft, IBM, BNP Paribas a mon-

tarem centros partilhados em Portugal, pela capacidade 

dos portugueses de falarem línguas, de se adaptarem, pela 

clareza, produtividade e educação da população.

É conhecida a intenção de criar uma Instituição  

Financeira de Desenvolvimento, conhecida por Banco de  

Fomento, sediada no Porto. O que pode adiantar sobre  

este assunto?

Tem que ser feito um pedido de alvará bancário ao  

Banco de Portugal e só quando o tivermos é que a insti-

tuição bancária poderá funcionar. O Banco de Fomento 

funciona em complementaridade e articulação com a rede 

bancária existente e tem quatro missões fundamentais, 

entre elas, apoiar a concretização das políticas públicas 

para a promoção do crescimento e do emprego e simpli-

ficar o relacionamento do Estado com as empresas, agre-

gando diferentes instrumentos existentes, tais como a 

PME Investimentos, a Portugal Ventures, a SOFID e a SPGM.

Os objetivos serão concretizados, na nossa opinião, atra-

vés da redução do custo e do aumento das maturidades 

do financiamento à economia, do aumento da liquidez 

disponível numa perspetiva anticíclica e da flexibilidade e 

da criação de novos instrumentos de apoio à capitalização 

das empresas portuguesas.

speak languages, and to adapt, and thanks to the clarity, 

productivity and education of the population.

There is the intention to create a Financial Development 

Institution, known as the Banco de Fomento [Develop-

ment Bank], based in Oporto. What can you let us know 

about this matter?

An application for a banking license from the Bank of 

Portugal has to be made and only when we have this, will 

the bank be able to operate. The Banco de Fomento works 

as a complement to and in coordination with the exist-

ing banking network and has four fundamental missions, 

including, supporting the implementation of public poli-

cies to promote growth and employment and simplifying 

the relationship between the state and companies, bring-

ing together different existing instruments, such as PME  

Investimentos, Portugal Ventures, SOFID and SPGM.

The objectives will be achieved, in our opinion, through 

cost reduction and the longer-term financing of the econ-

omy, through increasing available liquidity from a counter-

cyclical perspective, and through flexibility and the crea-

tion of new instruments to support the capitalisation of 

Portuguese companies.

antónio reBelo de sousa
Economista
Economist

Alguns setores da vida política nacional estão convencidos 

de que a «saída limpa» corresponderia a uma grande vitó-

ria para o Governo e a uma boa notícia para o País.

Discordo desse ponto de vista.

Não estamos na mesma situação da Irlanda e o processo de 

«inversão do ciclo da crise» não está, ainda, consolidado.

Acresce ao que se disse que importa reciclar (digo reciclar 

e não reestruturar) a nossa dívida soberana, a fim de se as-

segurar a sua sustentabilidade.

Em boa verdade, a sustentabilidade da nossa dívida im-

plicará uma redução da taxa de juro média ponderada de 

3,8 - 4% para cerca de 2%, o que deveria passar não ape-

nas por uma negociação da dívida resultante do Acordo de 

Assistência (deixando, porventura, de fora o FMI), como 

também pelo acesso a uma linha de crédito, em condições 

favoráveis, junto do Mecanismo Europeu de Estabilidade.

Ora, tal só será possível no quadro de um Programa  

Cautelar, não se apresentando nada fácil proceder à indis-

pensável reciclagem da dívida existente com mero recurso  

ao mercado.

Daí que a «saída limpa», podendo ser tida como lógica, de 

acordo com uma estratégia eleitoralista dos partidos go-

vernamentais, não seja, em meu entender, a mais adequa-

da à defesa do interesse nacional.

É que, em certas circunstâncias, o que parece melhor no 

curto prazo é o pior a médio e longo prazos.

E mais vale falar a linguagem da verdade do que iludir 

os espíritos com soluções fáceis, mas com elevado grau  

de incerteza.

Nem mais, nem menos... 

Reciclagem

Recycling
Some sectors of the Portuguese political scene are con-

vinced that the «clean exit» would represent a major vic-

tory for the government and good news for the country.

I disagree with that point of view.

We are not in the same situation in Ireland and the process 

of «reversing the crisis cycle» is not yet consolidated.

In addition to what is said, we need to recycle (I say recycle 

and not restructure) our sovereign debt, in order to ensure 

its sustainability.

Indeed, the sustainability of our debt will mean a reduction 

in the weighted average interest rate of 3.8 - 4% to about 

2%, which should not only involve a debt negotiation re-

sulting from the Assistance Agreement (possibly leaving 

out the IMF), but also through access to a line of credit on 

favourable terms, with the European Stability Mechanism.

However, this will only be possible as part of a Precaution-

ary Programme, while it would appear far from easy to 

carry out the necessary recycling of existing debt with the 

market alone.

Hence the «clean exit», which may be regarded as logical, 

according to an electioneering strategy of the governing 

parties, is not, in my view, the most appropriate line of de-

fence for the national interest.

In certain circumstances, what looks better in the short 

term is the worst in the medium and long term.

And it is better to speak the language of truth than to de-

ceive ourselves with easy solutions, but with a high level 

of uncertainty.

Nothing more, nothing less...

OPINIãO \\ OPINION
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sandra correia
«Cada vez mais temos de criar 

empreendedorismo» \\ «We increasingly 
need to create entrepreneurship»

TEXTO TEXT CAROLINA XAVIER E SOUSA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHy PELCOR

Pelcor

Born into the world of cork, Sandra Correia has been prov-

ing for more than a decade that the potential of this raw 

material can go well beyond simple cork stoppers. In 2003 

she created Pelcor, a brand for accessories made from 

cork, which now boasts an annual turnover of around 500 

thousand Euros and owns two stores in Portugal. Pelcor 

products can be found in several other countries, such as 

Belgium, Japan or the USA, and it is a known fact that they 

made it into famous hands including Barack Obama’s. Her 

ambition involves «opening her own network of shops 

abroad and being regarded as the leading brand of excel-

lence for exporting Portuguese fashion accessories to the 

high end market», explains Sandra Correia, Europe’s Best 

Woman Entrepreneur in 2011, who recently decided to 

support entrepreneurialism with the A New Beginning for  

Portugal project.

Nascida no mundo da cortiça, já passou mais de uma dé-

cada desde que Sandra Correia se propôs demonstrar que 

o potencial da matéria-prima poderia ir muito além de 

simples rolhas. Foi em 2003 que criou a Pelcor, marca de 

acessórios em pele de cortiça que hoje fatura cerca de 500 

mil euros e conta com duas lojas em Portugal. Os produ-

tos da Pelcor podem ser encontrados em diversos outros 

países, como Bélgica, Japão ou EUA, sabendo-se que já 

chegaram a mãos célebres como as de Barack Obama. A 

ambição passa por «abrir a sua própria rede de lojas além-

-fronteiras e ser considerada a marca por excelência líder 

na exportação de acessórios de moda portugueses no tar-

get premium», explica Sandra Correia, Melhor Empresária 

da Europa em 2011, que recentemente decidiu apadrinhar 

o empreendedorismo com o projeto A New Beginning  

for Portugal. 

ECONOMy  BUSINESS
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Pertencendo à terceira geração da uma empresa familiar 

especializada em rolhas de cortiça, Sandra Correia decidiu 

criar um guarda-chuva em pele de cortiça num ano em que 

o excedente de matéria-prima lhe permitiu satisfazer uma 

«vontade antiga». Uma pequena semente que germinou, 

em 2003, na Pelcor, marca de acessórios em cortiça que 

se propôs quebrar as regras de uma indústria tradicional-

mente conservadora e que, nunca é demais lembrar, vale a 

Portugal o título de maior exportador de cortiça do mundo.

Uma década passada desde o seu nascimento, a Pelcor 

registou no ano passado um volume de faturação na or-

dem dos 500 mil euros, vendo os seus produtos expostos 

em duas lojas próprias em Portugal (Algarve e Lisboa). 

«Temos crescido passo a passo, conquistando mercado 

internacional e em Portugal já somos considerados uma 

marca de referência», diz Sandra Correia. Por mercado in-

ternacional entenda-se, por exemplo, Bélgica, Dinamarca, 

Holanda, Suécia, China, Japão ou EUA, mas a ambição da 

Pelcor passa por «abrir a sua própria rede de lojas além-

-fronteiras e ser considera-

da a marca por excelência 

líder na exportação de aces-

sórios de moda portugueses 

no target premium».

Pelo dinamismo que a ca-

racteriza, Sandra Correia é 

frequentemente convidada 

a intervir em conferências 

internacionais e soma já 

variadas distinções, des-

tacando-se a de Melhor Empresária da Europa, atribuída 

em 2011 pelo Parlamento Europeu e Conselho Europeu das 

Mulheres Empresárias. Dois anos mais tarde, Sandra vi-

ria a ser uma das selecionadas para a cimeira criada por 

Barack Obama (por sinal, um dos destinatários de peças 

personalizadas da Pelcor, a par de outros nomes sonan-

tes como Hillary Clinton, Angela Merkel e Madonna) inti-

tulada A New Beginning: Entrepreneurship and Business  

Innovation. Foi lá que Sandra se encontrou com empreen-

dedores de destaque para promover o entendimento mú-

tuo e a diplomacia global e que viveu dias inspiradores para 

criar a iniciativa A New Beginning for Portugal, que visa 

amplificar o empreendedorismo português pelo mundo e 

concretizar projetos inovadores. «Cada vez mais temos de 

criar empreendedorismo, incentivar os indivíduos a fazer, 

ajudá-los a concretizar e a criar bases para um futuro sus-

tentável para si e para os outros», defende Sandra Correia, 

que no início de 2014 viu a sua marca ser distinguida pela 

Câmara do Comércio Americana com o AmCham Tribute, 

troféu anual que homenageia personalidades e organiza-

ções que tenham contribuído significativamente para a 

aproximação entre Portugal e os EUA.

Belonging to the third generation of a family business 

specialising in cork stoppers, Sandra Correia decided to 

create an umbrella made of cork in a year in which the 

surplus of raw material allowed her to satisfy «a long-

held urge». A small seed that, in 2003, germinated into  

Pelcor, a brand for cork accessories that breaks the rules 

set by a traditionally conservative industry and which, lest 

we should forget, has brought to Portugal the title of the 

world’s greatest cork exporter.

A decade after its creation, Pelcor last year registered 

a turnover of around 500 thousand Euros, while its prod-

ucts can be found in its two stores in Portugal (Algarve and  

Lisbon). «We have grown step by step, conquering the 

international market and in Portugal we are already con-

sidered a leading brand,» says Sandra Correia. By interna-

tional market, she means, for example, Belgium, Denmark, 

the Netherlands, Sweden, China, Japan or the USA, but  

Pelcor’s ambition involves «opening its own network of 

shops abroad and being regarded leading brand of excel-

lence for exporting Portu-

guese fashion accessories 

in the high end market».

Thanks to her inherent 

dynamism, Sandra Cor-

reia is often invited to take 

part in international con-

ferences and has already 

amassed several accolades, 

highlighted by Europe’s 

Best Woman Entrepreneur 

in 2011, awarded to her in 2011 by the European Parlia-

ment and the European Council of Women Entrepreneurs. 

Two years later Sandra was among those selected for the 

summit created by Barack Obama (incidentally, one of 

the recipients of custom made Pelcor products, alongside 

other big names such as Hillary Clinton, Angela Merkel 

and Madonna) entitled A New Beginning: Entrepreneur-

ship and Business Innovation. That was where Sandra 

met with outstanding entrepreneurs to promote mutual 

understanding and global diplomacy and where she was 

inspired to create the A New Beginning for Portugal ini-

tiative, which aims to boost Portuguese entrepreneurship 

around the world and carry out innovative projects. «We 

increasingly need to create entrepreneurship, encourag-

ing individuals to act, and to help them to realise and cre-

ate the foundations for a sustainable future for themselves 

and for others,» argues Sandra Correia, who at the begin-

ning of 2014 saw her brand distinguished by the American 

Chamber of Commerce with the AmCham Tribute, an an-

nual award honouring personalities and organisations that 

«Existe uma certa curiosidade 
relativamente a tudo o que seja 
produzido em cortiça de forma 
inovadora» \\ «There is a level  

of curiosity regarding everything  
that is produced in cork in an 

innovative way»

Tirando partido das propriedades únicas da pele de cor-

tiça enquanto material leve, impermeável, flexível, resis-

tente e isolante, a Pelcor tem, de facto, provado que o po-

tencial da cortiça vai muito para além das tradicionais apli-

cações, dando vida a malas e outros acessórios de moda 

e de escritório. «O investimento no design e num produto 

sofisticado e diferenciador tem sido uma das prioridades 

da marca, que desenvolve, para além de duas coleções por 

ano, um conjunto de coleções cápsula e parcerias com ou-

tras marcas», afirma Sandra Correia.

Quando questionada sobre a perceção da cortiça além-

-fronteiras, a empresária entende que «nos últimos anos 

já começa a ser vista como uma matéria-prima com no-

toriedade». «Existe uma certa curiosidade relativamente a 

tudo o que seja produzido em cortiça de forma inovadora», 

acrescenta, sublinhando que, se a imagem da cortiça tem 

melhorado além-fronteiras, tem sido igualmente graças ao 

trabalho do Grupo Amorim e da Associação Portuguesa de 

Cortiça (APCOR).

have significantly contributed to strengthening ties be-

tween Portugal and the U.S. 

Taking advantage of the unique properties of cork as a 

light, waterproof, flexible, durable and insulating mate-

rial, Pelcor has indeed proven that cork’s potential goes 

well beyond traditional applications, giving life to bags and 

other fashion and office accessories. «The investment in 

design and in a sophisticated and unique product has been 

one of the priorities for the brand, which is developing, in 

addition to two collections per year, a series of capsule 

collections and partnerships with other brands,» says  

Sandra Correia.

When asked about the perception of cork abroad, the 

entrepreneur believes that «in recent years it is begin-

ning to be seen as a well known raw material». «There is 

a level of curiosity regarding everything that is produced in 

cork in an innovative way,» she adds, stressing that if the 

image of cork has improved abroad, this is also due to the  

work of the Amorim Group and the Portuguese Cork  

Association (APCOR).
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antónio alves
«A conferência em Lisboa superou todas as 
expectativas» \\ «The conference in Lisbon 

exceeded all expectations»

international Finance corPoration

Originally from Brazil, but living in Washington, D.C.,  

António Alves is a director of the International Finance  

Corporation (IFC), the World Bank Group organisation focu-

sed on private sector financing in developing countries. He 

is the mastermind behind the largest conference ever held 

by the IFC. After being held in Paris, Istanbul and Dubai, the 

annual conference of the IFC, entitled Global Trade Partners 

Meeting, had Lisbon as the latest venue to hold its sixth 

edition. Between February 18 and 20, 2014, the event brou-

ght more than 300 participants to the Portuguese capital, 

who, for the most part were leading international bankers, 

outdoing the previous editions on many levels. «Asian 

and African banks that have never worked with Portugue-

se banks are now contacting us to start new business in  

Portugal,» reveals António Alves. The success of the confe-

rence was such that there is a good possibility that the city 

of Oporto will host the event in 2015.

De nacionalidade brasileira mas com residência em  

Washington, António Alves é diretor da International  

Finance Corporation (IFC), organização do Grupo Banco 

Mundial voltada para o financiamento ao setor privado 

nos países em desenvolvimento. Depois de ter conhecido  

Paris, Istambul e Dubai, a conferência anual da IFC, inti-

tulada Global Trade Partners Meeting, elegeu Lisboa para 

palco da sua sexta edição. Entre os dias 18 e 20 de fevereiro 

de 2014, o evento trouxe à capital portuguesa mais de 300 

participantes, na maioria banqueiros com posições de li-

derança internacional, superando as edições precedentes 

em vários indicadores. «Bancos asiáticos e africanos que 

nunca trabalharam com a banca portuguesa estão a con-

tactar-nos para iniciar novos negócios com os bancos por-

tugueses», refere António Alves. O sucesso da conferência 

foi tal, que existem fortes possibilidades de ser a cidade do 

Porto a acolher o evento em 2015.

ECONOMy  BUSINESS
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Fundada em 1956, a IFC é uma organização pertencen-

te ao Grupo Banco Mundial, sediada em Washington, que 

se assume como a maior instituição de desenvolvimento 

global voltada para o financiamento ao setor privado nos 

países em desenvolvimento. Nos últimos seis anos, tem 

realizado uma conferência anual com o intuito de promo-

ver o networking entre os seus clientes e os participan-

tes do Programa Global de Financiamento ao Comércio  

Exterior, ação que integra o plano estratégico da IFC no 

apoio a economias de mercados emergentes.

Depois de ter conhecido Paris, Istambul e Dubai, a  

Global Trade Partners Meeting elegeu Lisboa para palco  

da sua edição 2014, tendo trazido à capital portuguesa, en-

tre os dias 18 e 20 de fevereiro, mais de 300 participantes, na 

maioria banqueiros com posições de liderança internacio-

nal. «70% dos participantes da conferência estiveram em 

Lisboa pela primeira vez e ficaram impressionados com a 

infraestrutura de Portugal, o potencial de recuperação da 

economia portuguesa e a possibilidade de realizar novos 

negócios com os bancos  

e empresas portugueses», 

explica António Alves.

«Para uma conferência 

global como esta, procurá-

vamos um país com uma 

excelente infraestrutura e 

com uma localização cen-

tral de fácil acesso para to-

dos os continentes. Além 

disso, historicamente Por-

tugal é um dos precurso-

res mundiais no comércio exterior e foi uma das maiores 

potências mundiais na navegação», lembra ainda o di-

retor. A escolha do local parece ter sido acertada, já que o 

evento bateu recordes no que diz respeito ao número de 

participantes (350), de instituições (188) e de países pre-

sentes (56). Também o número de patrocinadores supe-

rou as edições passadas (32), distinguindo-se, entre eles,  

o Banco Espírito Santo, a Caixa Geral de Depósitos, o  

Millennium BCP, a AICEP, a TAP, o Turismo de Portugal e 

o Turismo de Lisboa. Entre as principais intervenções na 

conferência, salienta-se a de Paulo Portas, vice-primei-

ro-ministro português, a de Diego Comin, professor de 

economia na Harvard Business School, e a de Jean Pierre  

Lacombe, economista do Banco Mundial.

«Definitivamente alcançámos o nosso objetivo final 

que era dar maior visibilidade à economia portuguesa, aos 

bancos e empresas, e desta forma apoiar indiretamen-

te a recuperação económica do país», destaca António  

Alves. «Como resultado prático e imediato, alguns novos 

negócios (incluindo financiamentos a bancos e empresas  

Founded in 1956, the IFC is an organisation owned by the 

World Bank Group, with its headquarters in Washington, 

which acts as the largest global development institution fo-

cused on private sector financing in developing countries. 

Over the past six years it has held an annual conference 

with the aim of promoting networking among its clients and 

participants of the Global Trade Finance Program, an initia-

tive that is an integral part of the strategic plan of IFC in sup-

porting emerging market economies.

After experiencing Paris, Istanbul and Dubai, António Alves 

chose Lisbon to host the 6th Global Trade Partners Meeting, 

which brought to the Portuguese capital, between February 

18 and 20, more than 300 participants, who, for the most 

part were leading international bankers. «70% of the con-

ference participants were in Lisbon for the first time and 

were impressed by Portugal’s infrastructure, the recovery 

potential of the Portuguese economy and the possibility 

of undertaking new business with banks and Portuguese 

companies,» explains António Alves.

«For a global conference 

like this, we were looking 

for a country with excellent 

infrastructure and a central 

location with easy access 

to every continent. Additio-

nally, Portugal is historically 

one of the world’s forerun-

ners in trade finance and 

was one of the major world 

powers in navigation,» the 

director also recalls. The 

choice of venue seems to have been the right one, as the 

event broke records in all metrics: number of participants 

(350), of institutions (188) and of countries present (56). Also 

the number of sponsors exceeded past editions (32), highli-

ghted, amongst others, by Banco Espírito Santo, Caixa Geral 

de Depósitos, Millennium BCP, AICEP, TAP, the Portuguese 

Tourist Board and Lisbon’s Tourist Board. Among the key-

note speeches given at the conference, highlights included 

those given by Paulo Portas, the Portuguese deputy prime 

minister, by Diego Comin, an economics professor at Har-

vard Business School, and by Jean Pierre Lacombe, econo-

mist at the World Bank.

«We definitely achieved our ultimate goal, which was to 

give greater visibility to the Portuguese economy, banks 

and companies, and thus indirectly support the economic 

recovery of the country,» says António Alves. «As a practi-

cal and immediate result, some new business (including fi-

nancing to Portuguese banks and companies) was brought 

about during the three-day conference in Lisbon. Asian and 

A conferência anual da IFC trouxe a 
Lisboa mais de 300 participantes, na 
maioria banqueiros com posições de 

liderança internacional. \\ The IFC 
annual conference brought more 
than 300 participants to Lisbon, 

the majority of which were leading 
international bankers.

portugueses) foram originados durante os três dias da 

conferência em Lisboa. Bancos asiáticos e africanos que 

nunca trabalharam com a banca portuguesa estão a con-

tactar-nos para iniciar novos negócios com os bancos por-

tugueses», acrescenta o responsável.

O Programa Global de Financiamento ao Comércio  

Exterior foi oficialmente inaugurado em 2005 com um 

mandato global de 500 milhões USD. O crescimento expo-

nencial que registou nos últimos anos faz com que o atual 

mandato seja dez vezes superior (cinco biliões USD). O foco 

reside sobretudo em regiões desfavorecidas económica e 

financeiramente, como África Subsaariana e regiões e/ou 

países cujo presente ainda se ressente de conflitos, como o 

Afeganistão, Serra Leoa, Bósnia, Haiti ou Iraque.

African banks that have never worked with the Portuguese 

banking sector are contacting us to start new business with 

Portuguese banks,» the director adds.

The Global Trade Finance Program officially started in 2005 

with a global mandate of USD 500 million. The exponential 

growth recorded in recent years means that the current 

mandate is ten times that (USD five billion). The focus is 

mainly on economically and financially developing regions, 

such as Sub-Saharan Africa and regions and / or countries 

still suffering under conflicts, such as Afghanistan, Sierra 

Leone, Bosnia, Haiti and Iraq.
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Esta não é uma cidade qualquer. É a quarta maior do país 

e também uma das mais antigas, cercada de castelos, vi-

nhedos e pitorescas vilas em estilo germânico. Ao primei-

ro vislumbre, poderá ter um aspeto demasiado bucólico, 

demasiado austero, até. Mas os seus habitantes parecem 

ter o gene da alegria, um espírito festivo, uma paixão pela 

vida e uma forma positiva de encarar os dias… e as noites. 

Exemplos disso são o interminável Carnaval de Colónia, a 

sua vida noturna agitada, as opções de diversão, os sorri-

sos, provocados, ou não, pela famosa cerveja Kölsch. Quem 

visita Colónia deixa-se contagiar pela felicidade e pelo seu 

dinâmico circuito artístico e cultural.

This is not just any city. It is the fourth largest in the 

country and also one of the oldest, surrounded by castles, 

vineyards and picturesque Germanic style towns. At first 

glance, it may appear too rural, too austere, even. But its 

inhabitants seem to have the gene for joy, a festive spirit, 

a passion for life and a positive way of looking at days... 

and nights. Examples of this include the endless Cologne 

Carnival, the city’s bustling nightlife, its entertainment 

options, the smiles, brought about, or not, by the famous 

Kölsch beer. Anyone visiting Cologne becomes infected 

by the happiness and its dynamic artistic and cultural  

programme.

Colónia nasceu e desenvolveu-se nas margens do Rio 

Reno. Possui heranças dos Impérios Romano e Germânico, 

da Idade Média, fatores que contribuem fortemente para a 

sua vocação turística. Há muitos motivos que nos poderão 

persuadir a visitar a cidade. A sua localização privilegiada 

é um deles, mas o facto de possuir a maior catedral gótica 

do mundo, que é também a segunda mais alta e que de-

morou 600 anos a ser construída, provoca, por si só, grande 

curiosidade. Para além disso, espalhados pela cidade estão 

mais de 30 museus – o Museu da Catedral, Museu Ludwig 

(com seus Picasso, Warhol e Lichtenstein), Museu Roma-

Cologne was born and developed on the banks of the 

River Rhine. It features legacies from the Roman and  

Germanic Empires, from the Middle Ages, factors that 

greatly contribute to its quality as a tourist destination. 

There are many reasons that could persuade you to visit 

the city. Its prime location is one of them, but the fact that 

it has the world’s largest Gothic cathedral, which is also the 

second highest, and which took 600 years to build, arous-

es curiosity in itself. In addition to this, dotted throughout 

the city there are more than 30 museums – the Cathedral 

Museum, the Museum Ludwig (with its Picasso, Warhol 
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no Germânico (com testemunhos de 2000 anos de histó-

ria), Museu do Socialismo Nacional, Museu do Chocolate,  

Museu do Comboio, Museu Odysseum, etc. –, igrejas belís-

simas, o centro histórico (repleto de casinhas antigas), pra-

ças e parques (como o Rheinpark, do lado direito do Reno), 

o teatro Musical Dome Köln (famoso pelas suas produções 

grandiosas)… e o Rio, testemunha perene da vida da ci-

dade, onde é possível fazer passeios de barco. Sobre ele, a 

Ponte Hohenzollern, onde as juras de amor eterno se ma-

terializam em forma de coloridos cadeados.

Em Colónia, há algumas construções antigas, edificadas 

maioritariamente em estilo germânico, mas é sobretudo 

uma cidade com gosto a novo, que se transformou num 

destino fashion, sendo frequentemente escolhida para 

and Lichtenstein works of art), the Romano Germanic 

Museum (with exhibits covering 2000 years of history), 

the Museum of National Socialism, the Chocolate Muse-

um, the Railway Museum, the Odysseum Museum, etc. -, 

beautiful churches, the historic centre (full of old houses), 

squares and parks (like the Rheinpark on the right side of 

the Rhine), the Musical Dome Köln theatre (famous for its 

grand productions)... and the river, perennial witness to life 

in the city, on which you can take boat trips. Spanning it, 

the Hohenzollern Bridge, where vows of eternal love are re-

vealed in the form of coloured padlocks.

In Cologne, there are some old buildings, built mostly in 

the Germanic style, but it is primarily a city with a taste for 

the new, which has become a fashion destination, and is 

often chosen to host international conventions, in addi-

tion to important festivals. As a university town it is thus 

a young city, and has more than three thousand bars, 

restaurants, pubs and nightclubs. And because the body 

needs to relax, you can also opt for the stylish Excelsior 

Hotel Ernst or for the Grandhotel Schloss Bensberg, both 

members of The Leading Hotels of the World. When you 

leave, you’ll take a rich memory and, above all else, you’ll 

take joy with you!

sediar convenções internacionais, além de festivais de 

ampla repercussão. Como cidade universitária, e por isso 

jovem, tem mais de três mil bares, restaurantes, cerveja-

rias e discotecas. E porque o corpo precisa de descansar, 

pode optar pelos requintados Excelsior Hotel Ernst ou pelo 

Grandhotel Schloss Bensberg, ambos membros dos The 

Leading Hotels of the World. Quando partir, leve a memória 

cheia e, acima de tudo, leve a alegria consigo!
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macau
Cidade em Ebulição \\ Buzzing with Energy

PUB

Apesar de modesto em tamanho, Macau torna-se gran-

dioso pela forma como integra o seu legado português e 

chinês, espelhado tanto nos contornos dos edifícios como 

nos perfumes e nomes das ruas ou no cintilar das luzes 

que desenham a linha do horizonte.

Ganhou fama mundial pelos seus casinos, hotéis e lojas 

de luxo – que só por si constituem uma panóplia de ofertas 

de entretenimento –, contudo Macau é bem mais do que 

a pompa que ostenta, revelando-se profundamente rico 

em tradições, pleno de eventos e festividades que pintam 

o céu e a terra de todas as cores. Embora móvel, o Ano Novo 

Chinês é uma das grandes festas que marcam o início do 

Although modest in size, Macau gains in grandeur 

through the way it integrates its Portuguese and Chinese 

heritage, reflected as much in the contours of the buildings 

as in the perfumes and street names or in the flickering 

lights that etch out the horizon.

It has garnered worldwide fame for its casinos, hotels 

and luxury stores – which by themselves represent a vast 

array of entertainment options –, yet Macau is much more 

than the dazzle it displays, proving to be incredibly rich in 

traditions, packed with events and festivities that paint 

the sky and earth with every colour. Although the date 

varies, the Chinese New Year is one of the great festivals 

INSPIRING PLACES

ano, queimando panchões para afugentar espíritos maus, 

marcando o compasso da cidade com o rufar de tambo-

res e a ondulação de danças animalescas. Por sua vez, o  

Concurso Internacional de fogo de artifício, outro dos im-

portantes cartões de visita da cidade, ofusca as estrelas que 

abrilhantam Macau durante os fins de semana de setem-

bro. No mês seguinte, o Festival Internacional de Música 

embala a cidade com melodias de óperas e orquestras, 

antes que os níveis de adrenalina voltem a subir mais pró-

ximo do final do ano com a fúria dos motores velozes que 

protagonizam o célebre Grande Prémio de Macau.

Repleto destes e de tantos outros acontecimentos que 

recheiam o calendário da cidade, como é o caso ainda do 

Festival de Artes de Macau, das Regatas Internacionais de 

Barcos-Dragão e de tantos outros, Macau é hoje uma cida-

de em genuína ebulição, que convida a que se vibre com 

a sua energia, a que se prove da simbiose que a torna tão 

única e especial.

that mark the beginning of the year, lighting firecrackers 

to scare away evil spirits, marking the rhythm of the city 

with the beating of drums and undulating animalistic 

dances. For its part, the International Fireworks Display 

Competition, another of the city’s important calling cards, 

outshines the stars that brighten Macau during weekends 

in September. In the following month, the International 

Music Festival lulls the city with melodies from operas and 

orchestras, before the adrenaline levels begin to rise again 

closer to the end of the year, with the fury of the fast en-

gines that figure in the famous Macau Grand Prix.

Filled with these and so many other events, which pack 

the city’s agenda, as in the case of the Macau Arts Festival, 

of the International Dragon Boat Races and many others, 

Macau is now a city buzzing with action, inviting you to 

join in its energetic rhythm, to sample the symbiosis that 

makes it so unique and special.

www.macautourism.gov.mo
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Palácio 
dos arcos

Charme Poético \\ Poetic Charm
TEXTO TEXT CAROLINA XAVIER E SOUSA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHy GRUPO VILA GALé
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Construído nos finais do século XV e reedificado três sé-

culos depois, consta que das suas janelas pendentes sobre 

o Tejo D. Manuel I e a filha D. Maria viram partir as caravelas 

rumo à Índia. Imbuído desta e de outras histórias protago-

nizadas por reis e demais ilustres da sociedade portugue-

sa, o Palácio dos Arcos, indiscreto no seu tom torrado às 

portas da vila de Paço de Arcos, renasceu há pouco mais de 

um ano como um encantador hotel de charme. 

No renovado interior des-

ta que é a primeira unidade 

de cinco estrelas do Grupo 

Vila Galé em Portugal vi-

vem hoje versos de Florbela 

Espanca, Fernando Pessoa, 

Vinicius de Moraes, Eugénio 

de Andrade e tantos outros 

que se eternizaram graças 

ao dom da escrita, não fosse 

a poesia o tema reinante em 

todo o hotel.

A entrada mais provável 

no Vila Galé Collection Palácio dos Arcos faz-se pelo edifí-

cio apalaçado, já que aí se encontra a receção. Uns passos à 

frente, descobre-se o bar Pessoa Lounge sob o olhar aten-

to dos reis D. Carlos e D. Luís, cujos bustos ornamentam as 

paredes na companhia de outras peças do espólio original 

do palácio. Ladeado pela biblioteca, vinoteca e pelo restau-

rante Inevitável – comandado pelo chef Francisco Ferreira 

–, o espaço do bar, salpicado de apontamentos dourados e 

Built in the late 15th century and rebuilt three centuries 

later, it is said that, from its windows overlooking the River 

Tagus, King Manuel I and his daughter Maria watched the 

caravels as they left bound for India. Imbued with this and 

other stories featuring kings and other famous figures 

from Portuguese society, the Palácio dos Arcos, indiscreet 

in its ochre hue at the gates of the town of Paço de Arcos, 

returned to life a little over a year ago as a charming bou-

tique hotel.

Within the renovated in-

terior of this, the first five-

star hotel of the Vila Galé 

Group in Portugal, you now 

find verses from Florbela 

Espanca, Fernando Pessoa, 

Vinicius de Moraes, Eugénio 

de Andrade and many oth-

ers who became eternal 

thanks to the gift of writ-

ing, with poetry the guiding 

theme throughout the hotel.

Your most likely entrance into the Vila Galé Collection 

Palácio dos Arcos is made through the palatial building it-

self, as this is where you’ll find the reception. A few steps 

further and you are greeted by the Pessoa Lounge bar, 

under the watchful eye of kings Carlos and Luís, whose 

busts adorn the walls, in the company of other items from 

the palace’s original treasures. Flanked by the library, the 

vinoteca and by the Inevitável restaurant – run by chef 

Datado do século XV, o Palácio dos 
Arcos foi convertido pelo Grupo Vila 
Galé num hotel de charme inspirado 
na poesia.\\ Dating back to the 15th 
century, the Palácio dos Arcos has 

been converted by the Vila Galé 
Group into a charming hotel inspired 

by poetry.
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carmins, apraz pela generosidade da sua varanda debru-

çada sobre a marginal, na qual é servido todas as tardes o 

Chá da Rainha.

Apesar do edifício histórico albergar três quartos e duas 

suítes, os restantes 71 quartos (três dos quais suítes), o spa 

Satsanga e a piscina exterior situam-se na parte moderna 

do hotel, idealizada de raiz aquando projetada a reconversão 

Francisco Ferreira –, the bar setting, dotted with gilt and 

crimson details, pleases through the generosity of its bal-

cony overlooking the riverfront, on which the Queen’s Tea 

is served every afternoon.

Despite the historic building housing three bedrooms 

and two suites, the remaining 71 rooms (including three 

suites), the Satsanga spa and the outdoor swimming pool 

do palácio. A ligação entre ambas as partes faz-se pela ga-

leria de uma capela dedicada a Nossa Senhora do Rosário, 

da qual se avista um notável altar barroco, convidativo a 

uma visita mais demorada depois de pousadas as malas. 

É natural que pelo caminho tropece em vários poemas ou 

que se alongue a desvendar os nomes dos quartos, dos 

quais, D. Dinis, Pablo Neruda ou Miguel Torga são apenas 

alguns exemplos. Luís de Camões, por sua vez, designa 

a sala de reuniões e eventos instalada na antiga adega  

do palácio.

are located in the modern part of the hotel, designed from 

scratch when the palace’s conversion was planned. The 

connection between both parts is made via the gallery of 

a chapel dedicated to Our Lady of the Rosary, in which you 

can see an impressive Baroque altar, demanding a length-

ier visit after you have unpacked your luggage. It is natural 

that along the way you’ll come across several poems that 

stretch to reveal the names of the rooms, of which King  

Dinis, Pablo Neruda and Miguel Torga are just a few exam-

ples. Luís de Camões, for his part, gives his name to the 
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Se ao sair para passear no jardim (aberto ao público du-

rante o dia) pensar que deixou o mote poético para trás, 

surpreenda-se com a Mesa dos Poetas. Como se ali es-

tivessem reunidos, damos com Pedro Homem de Mello, 

Irene Lisboa, Adolfo Casais Monteiro, Ruy Cinatti e outros 

não menos prodigiosos… «Original é o poeta / de origem 

clara e comum / que sendo de toda a parte / não é de lu-

gar algum», escreve Ary dos Santos, um dos membros da 

tertúlia. Embora possa ser desprovido de lugar, é certo que 

o poeta vive onde vivem as suas palavras. E essas sentem-

-se mais vivas do que nunca no Vila Galé Collection Palácio 

dos Arcos.

meeting and events room housed within the old cellar of 

the palace.

If, when you go outdoors for a stroll in the garden (open to 

the public during the day) you think that you have left the 

poetic motto behind you, you will be surprised by the Table 

of Poets. As if they were there, gathered for a meeting, we 

find Pedro Homem de Mello, Irene Lisboa, Adolfo Casais 

Monteiro, Ruy Cinatti and other figures no less prodigious... 

«Original is the poet /of clear and common origin / in be-

ing from everywhere / yet not from anywhere», wrote Ary 

dos Santos, a member of this poetry salon. While he may 

be from nowhere, it is true that the poet lives where his 

words live. And these feel more alive than ever in the Vila 

Galé Collection Palácio dos Arcos.

OPINIãO \\ OPINION

As pessoas com um perímetro abdominal aumentado cor-

rem um risco maior de sofrer de doenças cardiovasculares. 

Colesterol, hipertensão arterial e diabetes são alguns dos 

males que se podem desenvolver, e a importância da bar-

riga como um indicador de doenças crónicas degenerati-

vas já foi comprovada por um estudo publicado na revista 

Circulation. Esta foi a primeira pesquisa deste tipo à escala 

internacional para avaliar a frequência da obesidade ab-

dominal associada ao risco de sofrer doenças cardiovas-

culares e diabetes, e concluiu que um perímetro de cintura 

grande está estreitamente relacionado com esse risco, in-

dependentemente de outros indicadores clínicos, como o 

peso e a idade.

Uma diminuição de nove centímetros no perímetro ab-

dominal equivale à diminuição de 30% da gordura intra-

-abdominal. Por isso, está perfeitamente ao nosso alcance 

começar hoje mesmo a tratar de diminuir o nosso risco de 

sofrer doenças cardiovasculares.

A balança e o Índice de Massa Corporal (IMC) já não che-

gam para lançar o alerta de excesso de peso. Uma pessoa 

com um IMC considerado regular para o seu peso e altura 

pode ter um perímetro abdominal aumentado e que a co-

loque na zona de perigo. 

Devemos começar a dar o devido destaque à fita métrica. 

Nos homens, uma medida de 94 cm de cintura já significa 

um perímetro aumentado e preocupante, enquanto 102 cm 

representam um perímetro já considerado de risco muito 

aumentado. Para as mulheres estas medidas situam-se 

nos 80 e 88 centímetros, respetivamente.

A barriga é muito mais do que um assunto de beleza, é um 

verdadeiro problema de saúde. Com a reeducação alimen-

tar correta e um tratamento eficaz da gordura abdominal, 

estão criadas as condições para caminhar em direção a 

uma nova vida, mais saudável e equilibrada.

Diminuir Barriga para Aumentar Saúde 

People with a larger waist line are at greater risk of suffer-

ing from cardiovascular diseases. Cholesterol, high blood 

pressure and diabetes are some of the maladies that can 

develop, and the importance of the belly as an indicator 

of chronic degenerative diseases has already been proven 

by a study published in Circulation magazine. This was the 

first survey of its kind on an international scale in order 

to assess the frequency of abdominal obesity associated 

with the risk of suffering from cardiovascular disease and 

diabetes, and it concluded that a large waist circumference 

is closely related to that risk, independent of other clinical 

indicators, such as weight and age.

A decrease of nine centimetres in waist circumference is 

equivalent to a 30% decrease of intra-abdominal fat. So it 

is perfectly within our reach to start to lower our risk of 

cardiovascular disease today.

The scales and the Body Mass Index (BMI) alone are not 

enough set the excessive weight warning light off. A per-

son with a BMI considered normal for their weight and 

height may have an increased waist circumference that 

places them in the danger zone.

We must begin to give due importance to the tape meas-

ure. In men, a measurement of 94 cm already means an 

increased circumference and 102 cm represents a circum-

ference already considered of greatly increased risk. For 

women these measures are at 80 and 88 cm, respectively.

Much more than a beauty matter, the belly is a real health 

problem. With proper nutritional re-education and an ef-

fective treatment of abdominal fat, you will create the 

conditions to head towards a new, healthier and more bal-

anced life.

A Smaller Tummy for a Healthier You

+351 21 458 85 00
www.clinicadotempo.com

huMBerto BarBosa
Especialista em Nutrição e Longevidade | Fundador da Clínica do Tempo
Specialist in Nutrition and Longevity | Founder of the Clínica do Tempo
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tierra Patagonia
Descobrir a Serenidade \\ Discovering Serenity

TEXTO TEXT CAROLINA XAVIER E SOUSA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHy TIERRA HOTELS; 1, 3, 4, 5, 7 ©PíA VERGARA; 2 ©AL ARGUETA; 6 ©MORTEN ANDERSEN

HEALTH  wELLNESS



98 \\  Villas&Golfe Villas&Golfe  \\ 99 

Surrendering to the magnificence of the mountains of 

the Torres del Paine National Park, one of the most im-

pressive parks in southern Chile and a UNESCO Biosphere 

Reserve, the Tierra Patagonia is a haven like few others on 

this earth.

The inspiration guiding the design of this hotel, which 

erupts from the earth as if it was a sand dune, was the wind, 

a constant natural element in Patagonia. Inside, views out 

Submisso à grandiosidade das montanhas do Parque 

Nacional Torres del Paine, um dos mais impressionantes 

parques do sul do Chile e classificado pela UNESCO como 

Reserva da Biosfera, o Tierra Patagonia constitui um refú-

gio como poucos há no planeta.

Foi o vento, elemento natural constante na Patagónia, 

que inspirou o desenho deste hotel que brota da terra como 

se de uma duna de areia se tratasse. No interior, as vistas 

para as águas plácidas do Lago Sarmiento e para os picos 

montanhosos são transversais à maioria dos quartos e  

espaços comuns, operando como uma apaziguante mol-

dura natural.

Constitua o propósito primordial da estadia ou funcio-

ne como complemento de dias mais enérgicos passados 

a deslindar as maravilhas que a Natureza aqui conserva, 

across Lake Sarmiento’s placid waters and to the moun-

tain peaks are common to the majority of rooms and public 

areas, providing a soothing natural frame.

Whether it is the main purpose of your stay or as a 

complement to more energetic days spent uncovering the 

wonders that nature holds here, the Uma Spa is undoubt-

edly Tierra Patagonia’s most precious jewel. Paying tribute 
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o Uma Spa é, sem dúvida, a joia mais preciosa do Tierra 

Patagonia. Presta tributo à calma e ao relaxamento, con-

templando uma piscina interior aquecida e um jacuzzi ao 

ar livre – quão deslumbrante é a vista de ambos! –, banho 

turco, sauna e hidromassagem. Ao contexto já de si tran-

quilizante, podem-se aliar várias outras fontes de acalmia: 

massagens relaxantes, com pedras quentes ou óleos es-

senciais extraídos de flores e plantas, drenagens linfáticas, 

tratamentos faciais, são apenas alguns exemplos do que 

aqui se pode encontrar. As opções estendem-se igualmen-

te ao shiatsu, reiki, reflexologia ou terapia com cristais e pe-

dras semipreciosas, aumentado a probabilidade da tensão 

ser aliviada e dos níveis energéticos serem repostos.

É por via de aromas, cores e texturas que o Uma Spa, e 

o Tierra Patagonia no seu conjunto, atua como um indu-

tor natural à serenidade, colocando à mercê dos hóspe-

des uma panóplia de recantos interiores e exteriores nos 

quais se pode desfrutar da beleza intocada, quase mística, 

do lugar e da paz que ele emana. Encerrado nos meses de 

inverno, o Tierra Patagonia transparece o seu compromis-

so com os conceitos de ecoturismo e de sustentabilidade, 

propiciando uma experiência purificadora no colo da Mãe 

Natureza, uma (re)visita ao mais íntimo de cada um de nós.

to calm and relaxation, the spa features a heated indoor 

pool and outdoor Jacuzzi – both with the most stunning 

views! -, steam bath, sauna and hydromassage. The set-

ting, calming in its own right, can be combined with sev-

eral other sources of repose: relaxing massages with hot 

stones or essential oils extracted from flowers and plants, 

lymphatic drainage, or facials are just a few examples of 

what can be found here. Options also include shiatsu, reiki, 

reflexology or a therapy using the healing powers of crys-

tals and semiprecious stones, increasing the likelihood 

that your tensions will be relieved and your energy levels 

will be replenished.

By means of aromas, colours and textures the Uma Spa, 

and the Tierra Patagonia as a whole, act as a natural in-

ducer of serenity, providing guests with an array of indoor 

and outdoor places where they can enjoy the untouched, 

almost mystical, beauty of this place and the peace it  

exudes. Closed during the winter months, the Tierra  

Patagonia reveals its commitment to ecotourism and sus-

tainability, providing a purifying experience in the lap of 

Mother Nature, a (return) journey to our most inner self.
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Mandioca: Saborosa e Saudável 
Cassava: Tasty and Healthy

PUB

HEALTH  wELLNESS

O país de origem da mandioca é o Brasil, a partir de onde se 

espalhou para mais de uma centena de lugares desde que 

os portugueses chegaram a terras brasileiras. Este tubér-

culo existe há mais de sete mil anos na Amazónia, mas nas 

últimas décadas tornou-se mais nutritivo do que a planta 

original, tendo hoje dez vezes mais vitamina A do que a 

mandioca cultivada na época dos Descobrimentos.

Cem gramas de mandioca possuem 160 calorias, cerca 

de um grama e meio de proteína, 38 gramas de hidratos de 

carbono, 1,8 gramas de fibra, 16 mg de cálcio, e 20 mg de 

vitamina C.

A simples mandioca pode ser servida inteira co- 

zida ou frita (sempre depois de previamente cozida),  

ou transformada.

A farinha de mandioca serve para receitas de massas 

e bolos, sendo a base da tradicional e famosa farofa, que 

acompanha a feijoada à brasileira. Mas a farofa tem de ser 

feita com óleo ou manteiga, pelo que o seu valor calórico 

aumenta imediatamente.

A tapioca é um granulado de mandioca que em muitos 

lugares do mundo é preparada como uma papa, conhecida 

pelos brasileiros como «mingau de tapioca». Os grânu-

los devem ser demolhados em água, leite ou leite de soja 

até aumentarem o seu tamanho e adquirirem um aspeto 

gelatinoso. Depois são cozidos em leite, leite de soja ou 

de arroz até ficarem totalmente transparentes e macios.  

Cassava originates from Brazil, from where it has spread to 

more than a hundred places ever since the Portuguese ar-

rived on Brazilian soil. This tuber has existed for over seven 

thousand years in the Amazon, but in recent decades it 

has become more nourishing than the original plant, and 

now has ten times more vitamin A than the cassava grown 

during the Age of the Discoveries.

One hundred grams of cassava has 160 calories, about 

one and a half grams of protein, 38 grams of carbohydrate, 

1.8 grams of fibre, 16 mg of calcium and 20 mg of vitamin C.

Plain cassava can be served whole boiled or fried (al-

ways after being boiled first), or in a transformed state.

Cassava flour is used in pasta and cake recipes, and is 

the main ingredient for the traditional and famous farofa, 

which accompanies Brazilian feijoada [bean and meat 

stew]. But farofa has to be made with butter or oil, mean-

ing that its caloric value increases immediately.

Tapioca is granulated cassava and is prepared in many 

parts of the world as a porridge or pudding, known to 

Brazilians as mingau de tapioca. The granules need to be 

soaked in water, milk or soy milk until they increase in size 

and take on a gelatinous appearance. They are then boiled 

in milk, soy milk or rice milk until they are fully transpar-

ent and soft. You must leave plenty of liquid, because tapi-

oca continues to increase its size and consume liquid af-

ter being removed from the heat. It is cooked with sugar,  
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Contactos \\ Contacts:  
Call Center Internacional +351  21 458 85 00
www.clinicadotempo.com

a cinnamon stick and / or lemon peel, and after boiled can 

be enriched with an egg yolk, similar to the preparation of 

rice pudding, and garnished with cinnamon powder. It is a 

very tasty and healthy light meal.

Cassava starch (polvilho) is a very thin starch that is 

used when baking Brazilian ‘cheese bread’ or biscuits. 

To cook the whole cassava, you usually need to boil it for 

15 minutes over a high heat, with a drizzle of oil (this helps 

retain the vitamins) and a pinch of salt. To make it soft it 

should be left in the cooking water until served or sliced 

for frying.

gooD For CEliaCS

Cassava is gluten free, so it is a great ally for anyone 

suffering from celiac disease. Moreover, this root affords 

sufferers the possibility of diversifying their diet, given its 

various presentations.

When compared with potatoes, cassava has more vi-

tamin A, B1, B2 and C... but it has a lot more calories (160 

calories in 100 grams of cassava against 58 for potatoes). 

This may seem worrying to anyone who wants to stay in 

shape or even lose weight, but it’s not quite as simple as 

porque esta raiz tem uma composição de hidratos de car-

bono que faz com que prolongue a sensação de saciedade, 

ou seja, temos menos fome, logo, comemos menos. É por 

esta razão que a mandioca pode integrar regimes de perda 

ou controlo de peso, estando também indicada para diabé-

ticos porque não provoca picos de glicémia. Mas atenção, 

consuma a mandioca sem misturar com outros hidratos 

de carbono, como as massas ou arroz. É que a mandioca 

possui dois tipos de hidratos de carbono, a amilopectina e 

a amilose, que atuando juntos libertam mais lentamente a 

glicose no organismo, facilitando a digestão, evitando pi-

cos de açúcar no sangue e dando energia para as tarefas 

diárias. Por tudo isto, a mandioca é consumida por muitos 

atletas como principal fonte de energia.

Além de não ter glúten, a mandioca é rica em fibras, o 

que ajuda o aparelho digestivo e a torna mais leve para a 

digestão. Este conteúdo de fibras também é responsável 

pela tal saciedade que provoca.

that, because this root has a composition of carbohydrates 

that makes you feel fuller for longer, that is to say, you feel 

less hungry and therefore eat less. It is for this reason that 

cassava can be included in weight loss or weight control 

diets, while at the same time it is suitable for diabetics as 

it does not cause peaks in blood sugar levels. But beware; 

you should eat cassava without mixing it with other car-

bohydrates, such as pasta or rice. Cassava has two types 

of carbohydrates, amylopectin and amylose, which work 

together to release glucose into the body more slowly, fa-

cilitating digestion, avoiding peaks in blood sugar levels 

and providing energy for daily tasks. For these reasons, 

cassava is eaten by many athletes as their main source 

of energy.

In addition to being gluten free, cassava is rich in fibre, 

which helps the digestive system and makes it lighter to 

digest. This fibre content is also responsible for the sensa-

tion of feeling full.

Deve sobrar sempre bastante líquido, pois a tapioca con-

tinua a aumentar o seu tamanho e a consumir líquido 

depois de desligado o calor. É cozinhada com açúcar, pau 

de canela e/ou casca de limão, depois de cozida pode ser 

enriquecida com uma gema de ovo, como se faz com o 

arroz-doce, e enfeitada com canela em pó. É uma refeição 

ligeira muito saborosa e saudável.

O polvilho de mandioca é uma fécula muito fina que é 

usada para fazer o pão de queijo ou biscoitos. Para cozer 

a mandioca inteira é preciso geralmente deixar ferver 15 

minutos em fogo alto, com um fio de óleo (ajuda a reter as 

vitaminas) e uma pitada de sal. Para que fique macia deve 

ser deixada na água da cozedura até ser servida ou cor- 

tada para fritar.

boa Para oS CElíaCoS

A mandioca não tem glúten, pelo que é uma aliada de 

quem tem doença celíaca. Aliás, estes doentes têm nesta 

raiz a possibilidade de diversificar a sua alimentação, pelas 

suas várias apresentações.

Quando comparada com a batata, a mandioca possui 

mais vitamina A, B1, B2 e C… mas tem muito mais calorias 

(160 calorias em 100 gr de mandioca contra 58 para a bata-

ta). Isto pode parecer preocupante para quem quer manter 

a linha ou mesmo emagrecer, mas não é bem assim, 



Villas&Golfe  \\ 107 

vitor matos
Despertar os Sentidos

Awakening the Senses

TEXTO TEXT CAROLINA XAVIER E SOUSA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHy 100% FOTO – By MÁRIO CERDEIRA

Lidera a cozinha do Largo do Paço, restaurante do hotel de 

charme Casa da Calçada, em Amarante, e tem sabido como 

defender anualmente a sua estrela Michelin e como colo-

cá-lo entre os melhores da Europa. Adepto de uma «cozi-

nha dos sentidos», além da vertente sensorial Vitor Matos 

identifica três outros pilares que sustentam a sua aborda-

gem culinária: as influências como um conjunto de me-

mórias; a qualidade dos produtos (com preferência pelos 

regionais); por fim, as técnicas e a tecnologia. O resultado 

deste cocktail, entende o chef, ruma no sentido de «uma 

cozinha cultural, moderna e evolutiva».

He heads the kitchen at the Largo do Paço, the restaurant 

in the Casa da Calçada charm hotel, in Amarante, for which 

he has been able to defend its Michelin star year after year, 

and to place the eatery among the best in Europe. A sup-

porter of a «cuisine of the senses», besides this sensory 

aspect Vitor Matos names three other pillars that support 

his culinary approach: influences like a series of memories; 

the quality of produce (with a preference for regional pro-

duce); and finally, techniques and technology. The result of 

this cocktail, the chef believes, leads towards a «cultural, 

modern and evolutionary cuisine».

SUPREME FLAVOURS

Considerado Chef de l’Avenir pela Academia Internacio-

nal de Gastronomia (Paris), em 2012, Vitor Matos tem-se 

revelado um dos protagonistas do universo gourmet em 

Portugal, mas foi em Neuchâtel, Suíça, que deu os primeiros 

passos na sua formação culinária. De regresso com a fa-

mília a Portugal, o jovem deparou-se com «um período de 

adaptação difícil», dado que a sua «formação estava longe 

da gastronomia regional portuguesa». Contudo, a sua per-

sistência fez com que gradualmente a interiorizasse e fos-

se somando experiência em diferentes cozinhas, como a 

Considered Chef de l’Avenir by the International Aca-

demy of Gastronomy (Paris) in 2012, Vitor Matos has pro-

ven to be one of the leading names in Portugal’s gourmet 

scene, yet he took his first steps in culinary training in  

Neuchâtel, Switzerland. Upon his return to Portugal with his 

family, the young man was faced with «a difficult period of 

adjustment», as his «training was quite different from re-

gional Portuguese cuisine». However, his persistence allo-

wed to him to gradually soak this up, while adding to his 

experience in different kitchens, such as that of the Quinta 

do Pendão – where he discovered his (almost obsessive!) 
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da Quinta do Pendão – onde descobriu o gosto (quase ob-

sessivo!) pelas ervas aromáticas e pelas flores comestíveis 

–, a do Vidago Palace ou a do Tiara Park Atlantic.

O seu currículo, recheado de competições, formações, 

conferências e eventos, é revelador do dinamismo e da 

ambição do chef, não fosse a sua cozinha de influência 

mediterrânea «permeável a novas exigências, novas mo-

das, novas tendências». Fundindo tradição lusa, aponta-

mentos internacionais da sua vivência e novas tendências 

gastronómicas, Vitor Matos faz da sua cozinha «um mun-

do em constante processo de transformação que exige um 

perseverante processo de (re)criação».

taste for herbs and for edible flowers –, that of the Vidago 

Palace or the kitchen at the Tiara Park Atlantic.

His curriculum vitae, packed with competitions, training, 

conferences and events, is testimony to the chef’s dyna-

mism and ambition, with his Mediterranean influenced 

cuisine thus «open to new requirements, new fashions, 

new trends». Fusing Portuguese tradition, international 

details from his experience and new gastronomic trends, 

Vitor Matos turns his cooking into «a world in a constant 

process of transformation that requires a persistent pro-

cess of (re)creation».
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r. lóPez 
de heredia

Prestígio e Tradição \\ Prestige and Tradition 

TEXTO TEXT MARIA AMéLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHy 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 ©VIñA TONDONIA / PEPE FRANCO; 4 ©HELENE BINET

Há poucos produtores de vinho no mundo cujo nome é si-

nónimo de tamanha herança e prestígio. A Bodega R. López 

de Heredia guarda orgulhosamente a tradição vinícola que 

passou de geração em geração, mas é, paradoxalmente, 

uma adega de vanguarda, exemplo para jovens produtores 

dos quatro cantos do mundo. Convicção, seleção e paixão 

são os segredos, herdados de um homem visionário.

There are few wine producers in the world whose name is 

synonymous with so much heritage and prestige. Bodega 

R. López de Heredia proudly maintains its winemaking 

tradition passed from generation down to generation, but 

paradoxically, it is a cutting edge winery and an example 

for young producers from around the world. Conviction, 

selection and passion are its secrets, inherited from a vi-

sionary man.

SUPREME FLAVOURS

PEDRO LóPEz DE HEREDIA UGALDE COM OS FILHOS MARíA jOSé, MERCEDES E jULIO (DA ESQUERDA PARA A DIREITA)

licínio Pedro carnaz
Maître Sommelier do Four Seasons Hotel Ritz Lisbon
Maître Sommelier at the Four Seasons Hotel Ritz Lisbon

Porquê consumir vinhos Portugueses?

É certo que, nas últimas décadas, os vinhos Portugueses 

evoluíram de tal forma que se tornaram quase incontorná-

veis no panorama vínico mundial, destacando-se pela sua 

diversidade, castas únicas e expressão de «Terroir».

De facto, as notáveis prestações em concursos mundiais 

e excelentes pontuações atribuídas pelos mais distintos 

críticos do setor são, para todos nós profissionais, espe-

cialistas ou simples apreciadores de vinhos de qualidade, 

um enorme motivo de orgulho. Atingir este patamar só foi 

possível devido à grande competência e profissionalismo 

dos brilhantes enólogos nacionais e estrangeiros, cotados 

entre os melhores mundiais, que trabalham diariamente o 

vinho Português. 

O empenho, capacidade de inovação, investimento em 

produtos de qualidade, estruturas mais adequadas em 

adegas e plantações de vinha apropriadas, por parte de 

muitos produtores, foi sem dúvida a força impulsionadora 

por trás desta evolução, em conjunto com os profissionais 

relativos a cada setor.

Contudo, a capacidade de promover e divulgar estes  

nobres produtos no exterior continua, na minha opinião, 

insuficiente. As exportações estão em crescente, mas 

será sempre um mercado de risco por diversos fatores na-

cionais ou exteriores (países agora importadores iniciam 

passos no sentido da produção), pelo que a aposta exage-

rada nesse caminho único deve ser devidamente avaliada, 

pois o consumo nacional, devido a realidades financeiras 

incontornáveis do país, será sempre condicionado. Por 

isso, fico de alguma forma cético ao crescente número de 

referências que aparecem diariamente no mercado (cerca 

de 30 por dia) – isto irá baralhar os consumidores, que são 

cada vez mais conhecedores e exigentes.  

Pessoalmente, é uma grande satisfação escutar os mais 

rasgados elogios aos vinhos nacionais, proferidos por to-

dos os estrangeiros que nos visitam.

Estamos no bom caminho, devemos manter e se pos-

sível melhorar esta postura para defender o sucesso do  

vinho Português. 

Vinhos de Portugal

Wines from Portugal
Why drink Portuguese wines?

It is true that in recent decades Portuguese wines have 

evolved in such a way that they have become almost una-

voidable on the world’s wine scene, standing out for their 

diversity, unique grape varieties and expression of «terroir».

Indeed, the outstanding performances in world competi-

tions and excellent scores given by the most distinguished 

of critics within the industry are, for all of us professionals, 

experts or simply lovers of fine wines, an immense source 

of pride. Reaching this level has only been possible thanks 

to the extreme competence and professionalism of excep-

tional Portuguese and foreign winemakers, rated among 

the world’s best, who create Portuguese wine every day.

The commitment, ability to innovate, investment in qual-

ity products, more suitable structures in wineries and ap-

propriate vineyard plantations, of many producers, has 

undoubtedly been the driving force behind this evolution, 

together with the professionals working in each sector.

However, the ability to promote and market these premi-

um products abroad remains, in my opinion, inadequate. 

Exports are on the rise, but there will always be an element 

of risk through various national or foreign factors (coun-

tries currently importing taking steps towards production), 

so that the exaggerated focus on this single path must be 

properly evaluated, because local consumption, due to the 

unavoidable financial realities of the country, will always 

be affected. So, in a way I’m sceptical about the growing 

number of products that appear every day on the market 

(about 30 per day) – this will confuse the consumers, who 

are increasingly discerning and demanding.

Personally, I take great pleasure in hearing the greatest 

of praise for Portuguese wines, given by all the foreigners 

who visit us.

We are on the right track; we must maintain and, if  

possible, improve this stance to defend the success of  

Portuguese wine.

OPINIãO \\ OPINION
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Foi em 1877 que Don Rafaél López de Heredia y Landeta 

fundou a empresa, iniciando a construção do que é ainda 

hoje a adega desta casa. A sua grande paixão pela ter-

ra e pela vinha foi o alicerce do que viria a ser a primeira 

adega em Haro e uma das três primeiras em toda a Rioja  

(Espanha). Estabeleceu a sua lendária vinha Tondonia nas 

encostas com vista para o rio Ebro mas, embora esta seja a 

maior e mais reputada, hoje em dia outras há, perfazendo 

The company was founded in 1877 by Don Rafaél López 

de Heredia y Landeta, beginning the construction of what 

remains to this day the winery of this producer. His great 

passion for the land and the vineyard provided the foun-

dation of what would become the first winery in Haro and 

one of the top three in all of Rioja (Spain). He established 

his legendary Tondonia vineyard on the slopes overlook-

ing the River Ebro but, although this is the company’s  

um total de 170 hectares de vinhedos, que são o resultado 

de um respeito extremo pelos terroirs que lhes dão origem 

e de uma sábia paciência na espera da criação. 

Mas as aspirações de Don Rafaél incluíram também 

projetos arquitetónicos, como a famosa Txori-Toki (termo 

basco para «casa do pássaro»), uma torre de observa-

ção que permite testemunhar o progresso das vinhas ao  

longo das estações. As adegas propriamente ditas, que 

largest and most reputable, nowadays it is joined by others, 

combining to a total of 170 hectares of vineyards, which are 

the result of extreme respect for the terroirs that give rise 

to them and of expert patience in waiting for creation.

But Don Rafaél’s aspirations also included architectural 

projects, such as the famous Txori-Toki (the Basque word 

for «bird house»), an observation tower that allows you to 

view the progress of the vines throughout the seasons. The 
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impressionam pela sua solidez, grandiosidade e naves 

subterrâneas, são o resultado do esforço de várias gera-

ções que, impulsionadas pelo fundador, vão dando gran-

des contributos para que já tivessem sido apelidadas de 

«Catedral do Vinho». É lá que nos 

barris de carvalho, e só carvalho 

– característica que faz parte da 

filosofia da Casa, assim como o 

facto de possuir a sua própria 

tanoaria – se processa a parte 

final da «magia» de fazer vinhos 

inesquecíveis.

E porque os tempos se con-

jugam, por ocasião do 125.º ani-

versário os descendentes do fundador contactaram o re-

putado gabinete de arquitetura Zaha Hadid no sentido de 

construir uma infraestrutura que albergasse um stand que 

o fundador levara à Feira Mundial de Bruxelas em 1910. 

Nasceu assim a loja, sala de provas e showroom vanguar-

dista da empresa: uma garrafa nova para um vinho antigo! 

O presente e o futuro com o passado lá dentro! 

cellars that impress for their solidity, grandeur and under-

ground vaults, are the result of the efforts of several gen-

erations, who, driven by the founder, make large contribu-

tions to what had already been dubbed the «Cathedral of 

Wine». It is there, in oak barrels, 

and only oak – a characteristic 

which is part of the company’s 

philosophy, as well as the fact 

that it has its own cooperage – 

that the final part of the «mag-

ic» of making memorable wines 

takes place.

And because times come to-

gether, on the occasion of 125th 

anniversary the founder’s descendants got in touch with 

renowned architecture practice Zaha Hadid with the aim of 

building a facility that would house a stand that the found-

er once took to the Brussels World Fair in 1910. This led to 

the creation of the shop, tasting room and avant-garde 

showroom of the company: a new bottle for an old wine! 

The present and the future with the past inside!

As adegas impressionam pela 
sua solidez, grandiosidade e 
naves subterrâneas.\\ The 

cellars are impressive for 
their solidity, grandeur and 

underground vaults.
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Dominado pelos tons pastel e sorbet, o verão proposto pela 

Louis Vuitton revela-se simultaneamente descontraído 

e sofisticado. Os dias quentes pedem um padrão de flores 

tropicais em coral ou amarelo pálido, seja num pareo em 

algodão, num lenço em seda, numa toalha de praia, num 

fato de banho com um fecho na frente ou num biquíni sem 

alças. Além de tomar o seu lugar ao sol repleta de glamour, 

quando este se põe, a senhora Vuitton surge deslumbrante 

num vestido fluído ou com uma peça ao estilo baby-doll.

Dominated by a pastel and sorbet palette, the summer 

proposed by Louis Vuitton proves to be both relaxed and 

sophisticated. Hot days call for a pattern of tropical flow-

ers in coral or pale yellow, whether on a cotton pareo, on a 

silk scarf, on a beach towel, on a bathing suit with a front 

zipper or on a strapless bikini. In addition to enjoying her 

time under the sun, filled with glamour, when it goes down, 

the Vuitton lady appears, stunning in a flowing dress or in a 

baby-doll style piece.

louiS vuitton

\\sixth sense
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As primeiras peças da coleção de alta joalharia da Van  

Cleef & Arpels, intitulada Pierres de Caractère, surgiram há 

sete anos para comemorar o centenário da marca francesa. 

Desde então, a maison continua a homenagear o encanto 

das pedras preciosas, as suas cores fascinantes e as emo-

ções que evocam, acrescentando novas peças à valiosa 

família. Integrando a recente coleção Pierres de Caractè-

re – Variations, o anel Calice d’onyx (na imagem) veste-se 

de ouro branco e amarelo, diamantes, rubis, ónix e contas 

de esmeralda, resultando numa joia que tem tanto de brilho 

como de graciosidade.

The first pieces from the fine jewellery collection by Van 

Cleef & Arpels, entitled Pierres de Caractère, appeared sev-

en years ago to commemorate the centenary of the French 

brand. Since then, the maison continues to pay tribute to 

the wonder of precious stones, to their fascinating col-

ours and the emotions they arouse, adding new pieces to 

the valuable family. Part of the latest Pierres de Caractère -  

Variations collection, the Calice d’onyx ring (pictured) is 

dressed in white and yellow gold, diamonds, rubies, onyx 

and emerald beads, resulting in a piece of jewellery that has 

as much sparkle as it has grace.

van ClEEF & arPElS

girarD-PErrEgaux
Inspirada em Nova Iorque, a coleção de óculos de sol 

primavera/verão 2014 da Max Mara divide-se entre ele-

gância neo-minimalista e personalidade metropolitana. 

A ligeireza das formas em aço amplas e arredondadas, 

com perfis finos e polidos, é sublinhada por hastes em 

metal e perfis de contraste, prestando homenagem à 

sofisticação da mulher Max Mara. A forma de metal 

lacado salienta-se nas combinações de tom sobre tom 

que imperam na coleção ready-to-wear da marca para  

esta estação.

Inspired by New York, the spring/summer 2014 sun-

glasses collection from Max Mara is divided between 

neo-minimalist elegance and metropolitan personality. 

The lightness of the large, rounded steel shapes, with 

fine and polished profiles, is highlighted by metal arms 

and contrast profiles, paying tribute to the sophistica-

tion of the Max Mara woman. The lacquered metal shape 

stands out in combinations of tone on tone shades that 

prevail in the ready-to-wear collection by the brand for 

this season.

Max Mara

Para assinalar os dez anos da sua coleção feminina Cat’s 

Eye, a Girard-Perregaux apresenta um esplendoroso reló-

gio, cujo mostrador se reveste de brilhantes. A posição das 

novas horas marca o ponto de partida de um conjunto de 

raios metálicos de diferentes comprimentos pontuados 

por pedras preciosas, criando um efeito assimétrico e di-

nâmico. Disponível em duas versões, preta ou opalina, a 

peça completa-se com uma delicada bracelete em pele de 

crocodilo, em preto ou vermelho granada.

To mark the tenth anniversary of its Cat’s Eye ladies’ col-

lection, Girard-Perregaux presents a magnificent watch, 

the dial of which is studded with brilliant diamonds. The 

nine o’ clock position marks the starting point of a series of 

metal rays of varying lengths dotted with precious stones, 

creating an asymmetric and dynamic effect. Available in 

two versions, black or opaline, the piece is completed by a 

delicate crocodile skin strap, in black or garnet red.
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Nesta primavera-verão, o homem Boss veste as co-

res da costa africana. Trazendo de África os detalhes 

em laranja e azul profundo, a coleção Boss mune o 

homem contemporâneo de um luxo discreto, recor-

rendo a silhuetas esculpidas e aos tecidos mais su-

blimes para lhe conferir elegância descontraída.  

Cores com impacto cruzam-se com contrastes sur-

preendentes para criar looks que satisfazem os gos-

tos mais exigentes e acentuam a personalidade do 

homem que os veste.

This spring-summer, the Boss man is wearing the 

colours of the African coast. Bringing from Africa 

details in orange and deep blue, the Boss collection 

equips the contemporary man with an understated 

luxury, using sculpted silhouettes and the most sub-

lime fabrics to endow it with casual elegance.

Colours with impact are joined by startling contrasts 

to create looks that satisfy the most demanding of 

tastes and accentuate the personality of the man 

wearing them.

boss

L’Eau en Rose da Givenchy é hoje um clássico da perfuma-

ria e continua a surpreender com uma nova criação que 

celebra a sua flor de assinatura: a rosa. A aliança entre a 

elegância francesa e a espontaneidade americana reflete-

-se numa nova eau de toilette Very Irrésistible, que sugere 

um casamento ousado entre uma feminilidade luminosa, 

requintada e resplandecente, com um toque de imperti-

nência. Pensada para usar quer no pico do inverno como 

no calor do verão, a fragrância floral Very Irrésistible surge 

envolta numa reinterpretação do seu já emblemático fras-

co de vidro torcido, agora numa tonalidade rosa coral.

L’Eau en Rose by Givenchy is now a classic from the per-

fume maker and continues to surprise with a new creation 

that celebrates its signature flower: the rose. The combi-

nation of French elegance and American spontaneity is 

reflected in a new Very Irrésistible eau de toilette, which 

suggests a bold marriage between a light, refined and radi-

ant femininity and a touch of impertinence. Designed to be 

worn as much at the peak of winter as in the heat of sum-

mer, the Very Irrésistible floral fragrance comes packaged 

in a reinterpretation of its iconic twisted glass bottle, now in 

shades of coral pink.

Givenchy
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Chegou a hora de saborear a raríssima edição Glen Grant 

50 Anos, deixada a amadurecer lentamente entre 28 de 

outubro de 1963 e 25 de novembro de 2013, data em que o 

líquido dourado atingiu o seu apogeu e encontrou um equi-

líbrio perfeito, transformando-se num robusto e encorpa-

do whisky puro malte. 

Reflexo da história secular da Glen Grant, uma das mais re-

quintadas destilarias escocesas, a exclusiva edição limita-

-se a 150 garrafas disponíveis a nível mundial. 

The time has come to savour the very rare edition Glen 

Grant 50 Years, left to slowly age between October 28, 1963 

and November 25, 2013, the date on which the golden liq-

uid reached its zenith and found a perfect balance, turning 

into a robust and full-bodied single malt whisky.

Reflecting the long history of Glen Grant, one of the finest 

Scottish distilleries, the exclusive edition is limited to 150 

bottles available worldwide.

Ulysse nardin  

Glen Grant 

After the pens that honoured La Traviata and Il Barbiere di 

Siviglia, the Rigoletto is the third pen from the Emozioni in 

Musica collection launched by Montegrappa to pay tribute 

to the art of opera.

Celebrating the Giuseppe Verdi opera of the same name, 

the Rigoletto pen is available in sterling silver versions 

(900 fountain pens and 900 rollerball pens) and 18 carat 

yellow gold (30 fountain pens and 21 rollerball pens), in a 

total of 1851 units.

Depois de canetas que homenagearam La Traviata e Il 

Barbiere di Siviglia, Rigoletto é a terceira caneta da coleção 

Emozioni in Musica, lançada pela Montegrappa para pres-

tar tributo à arte da ópera. 

Celebrando a ópera de Giuseppe Verdi com o mesmo 

nome, as canetas Rigoletto estão disponíveis nas versões 

em prata esterlina (900 canetas de tinta permanente e 

900 canetas roller) e ouro amarelo 18 quilates (30 canetas  

de tinta permanente e 21 canetas roller), num total de  

1851 unidades. 

MonteGrappa 

Celebrando o eterno correr do tempo, o novo Perpetual 

Manufacture é impulsionado pelo incrível Caliber UN-32, 

um movimento que apresenta o calendário perpétuo mais 

avançado da história da relojoaria, que permite que a data 

seja ajustada tanto para trás como para a frente. Como 

lembrete constante desta característica distintiva, o mos-

trador do Perpetual Manufacture está decorado com «∞», 

o símbolo do infinito. Apenas 250 unidades em ouro rosa e 

igual número em platina serão produzidos deste exclusivo 

modelo Ulysse Nardin. 

Celebrating the eternal flow of time, the new Perpetual 

Manufacture is driven by the incredible Caliber UN-32, 

a movement that features the most advanced perpetual 

calendar in the history of watch-making, which allows 

you to set the date both backwards and forwards. As a 

constant reminder of this distinctive feature, the display 

of the Perpetual Manufacture is decorated with «∞», the 

symbol for infinity. Only 250 units in rose gold and an equal 

number in platinum will be produced of this exclusive  

Ulysse Nardin model.
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lotUs / Kodewa

Após dois anos de planeamento e desenvolvimento, a 

Kodewa anunciou finalmente que o protótipo da primei-

ra moto do mundo com logótipo Lotus já está pronto para 

chegar às estradas. Resultado de uma colaboração entre 

veteranos do motociclismo sob a liderança da Kodewa, a 

C-O1 obteve recentemente a licença por parte da legendá-

ria Lotus para ser produzida. 

Combinando tecnologia topo de gama com estética in-

temporal e com uma produção limitada a 100 unidades, 

a C-01 estará disponível numa grande variedade de aca-

bamentos, podendo ainda ser personalizada à medida do  

seu proprietário.

After two years of planning and development, Kodewa 

had finally announced that the prototype of the world’s 

first motorcycle to sport the Lotus logo is ready to hit the 

road. The result of collaborative work between motorcy-

cling veterans under the leadership of Kodewa, the C-01  

was recently granted a license for production from legend-

ary Lotus.

Combining top-of-the-range technology with timeless 

looks and with production limited to 100 units, the C-01 will 

be available in a variety of finishes, and can also be cus-

tomised to the owner’s requirements.24/7 billiards

Rompendo com as estruturas normalmente volumosas 

das mesas de bilhar tradicionais, a 24/7 Billiards apresenta 

uma alternativa exclusiva e elegante. 

Projetada para a empresa austríaca pelo Porsche Design 

Studio, a geometria inovadora desta mesa define um novo 

padrão estético, transformando uma mesa de bilhar num 

elemento quase decorativo, que não destoa dos ambientes 

mais requintados. 

Construída a partir dos melhores materiais, a mesa está 

disponível em diversos acabamentos e pode ser persona-

lizada ao gosto do proprietário.

Breaking with the normally bulky structures of traditional 

billiard tables, the 24/7 Billiards features a unique and el-

egant alternative.

Designed for the Austrian company by the Porsche Design 

Studio, the innovative geometry of this table defines a new 

aesthetic standard, transforming a billiard table into an al-

most decorative item that would not look out of place in 

the most elegant of settings.

Made using the finest materials, the table is available in 

various finishes and can be customised to the owner’s taste.



Jaguar c-x17
TEXTO TEXT ESTELA ATAíDE \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHy  jAGUAR LAND ROVER

Arquitetura Revolucionária \\ Revolutionary Architecture 

LUXURy  STyLE

A glimpse of the future, the crossover C-X17 prototype is 

a study demonstrating the possibilities of the iQ, Jaguar’s 

innovative platform. 

This platform, on which a new range of vehicles will be 

built, is based on a modular and scalable architecture, fea-

turing high strength, low weight, extreme rigidity and in-

novative technologies.  

Highlighting the potential of the new architecture, the 

C-X17 is an interpretation that maximises the design pos-

sibilities of the SUV segment by merging the experience of 

driving a sports car with the functionality of a SUV. 

Jaguar’s first product based on iQ architecture will  

be a premium saloon, with its market launch scheduled  

for 2015.
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Um vislumbre do futuro, o protótipo crossover C-X17 é 

um estudo que demonstra as possibilidades da iQ, a inova-

dora plataforma da Jaguar.

Esta plataforma, sobre a qual será produzida uma nova 

gama de veículos, assenta numa arquitetura modular e es-

calável, que apresenta resistência elevada, peso reduzido, 

extrema rigidez e tecnologias inovadoras. 

Realçando o potencial da nova arquitetura, o C-X17 é 

uma interpretação que maximiza as possibilidades de de-

sign do segmento SUV através da fusão da experiência de 

condução de um veículo desportivo com a funcionalidade 

de um SUV.

O primeiro produto Jaguar com base na arquitetura iQ 

será uma berlina premium, com chegada ao mercado pre-

vista para 2015.
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Estilo, conforto e habitabilidade inigualáveis definem o 

terceiro exemplar Azimut Grande 120 SL, um dos modelos 

da Azimut Grande, a mais exclusiva coleção Azimut Yachts. 

Com o mais ambicioso design do grupo até à data, o  

Azimut Grande 120 SL é um produto de alta performance 

que espelha a habilidade do estaleiro em criar soluções 

personalizadas. 100% qualidade Azimut-Benetti, os 35,5 

metros deste magnífico iate são uma personificação da 

excelência de produção do grupo. Oferecendo uma ampla 

gama de opções, à parte da localização de alguns com-

ponentes integrais do iate, como motores, foi dada ao  

Unrivalled style, comfort and habitability define the 

third example of the Azimut Grande 120 SL, one of the 

models from Azimut Grande, the most exclusive Azimut  

Yachts collection.

With the most ambitious design from the group to date, 

the Azimut Grande 120 SL is a high performance product 

that reflects the skills of the shipyard to create custom-

ised solutions. 100% Azimut-Benetti quality, the 35.5 me-

tres of this magnificent yacht are a personification of the 

production excellence of the group. Offering a wide range 

of options, apart from the location of some of the integral 

LUXURy  STyLE

azimut grande 120 sl
Excelência Personificada \\ Excellence Personified

TEXTO TEXT ESTELA ATAíDE \\ FOTOGRAFIA  PHOTOGRAPHy  AzIMUT yACHTS
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proprietário toda a liberdade nos detalhes de construção e 

decoração. Com conceito geral e estilo do novo design fru-

to da criatividade de Stefano Righini e interiores de Carlo  

Galeazzi, o imponente iate acolhe os visitantes em am-

bientes elegantes e sofisticados. Além da cabine do pro-

prietário, o Azimut Grande 120 SL coloca três confortáveis 

cabines ao dispor dos convidados, destinando igual nú-

mero aos elementos da tripulação. 

Retendo todas as características distintivas dos dois 

exemplares anteriores, o terceiro Azimut Grande 120SL 

acrescenta três motores MTU 16V 2000, com 2640 cv, que 

lhe permitem alcançar uma velocidade máxima de 39 nós.

components of the yacht, such as the engines, the owner 

was given carte blanche in terms of the construction and 

decoration details. With the general concept and the style 

of the new design created by Stefano Righini, and interiors 

by Carlo Galeazzi, the impressive yacht welcomes guests 

in elegant and sophisticated environments. In addition to 

the owner’s cabin, the Azimut Grande 120 SL offers guests 

three comfortable cabins, while allocating an equal num-

ber to crew members.

Retaining all the distinctive features of the two previous 

examples, the third Azimut Grande 120SL third adds three 

MTU 16V 2000 engines, with 2640 horsepower, which al-

lows it to reach a top speed of 39 knots.
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Um Iate nas Nuvens \\ A Yacht in the Clouds

embraer lineage 1000e

TEXTO TEXT CAROLINA XAVIER E SOUSA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHy EMBRAER S.A

LUXURy  STyLE

E se um iate pudesse voar? É este o mote da Embraer 

Executive Jet na sua missão de despertar a curiosidade 

para a nova versão do Lineage 1000E, o maior e mais luxu-

oso jato da sua frota. Pode parecer pretensioso é certo, mas 

este avião da categoria ultralarge eleva, de facto, aos céus 

o requinte de um iate de luxo, estando apto a albergar co-

modamente até 19 passageiros em cinco áreas de cabine 

distintas com centenas de configurações possíveis. Novos 

assentos, mesas e portas elétricas ou suíte master com 

cama queen- size são algumas das particularidades des-

te jato, cujo interior se congratula ainda com o Honeywell 

Ovation Select, um sistema de entretenimento e de gestão 

da cabine de passageiros de última geração.

Tendo reunidas as condições e com oito passageiros a 

bordo, o Lineage 1000E é capaz de voar sem escalas de 

Lisboa a São Paulo, por exemplo. As possibilidades de per-

sonalização e acabamento são variadas para que, à seme-

lhança de sua casa, o proprietário deste avião coloque a 

seu gosto a sua residência aérea.

And what if a yacht could fly? This is the motto of the 

Embraer Executive Jet in its mission to arouse curiosity for 

the new version of the Lineage 1000E, the largest and most 

luxurious jet in its fleet. It may well seem pretentious, but 

this plane, within the ‘ultralarge’ category, does in fact lift 

the refinement of a luxury yacht to the skies, while being 

able to comfortably accommodate up to 19 passengers in 

five distinct cabin areas with hundreds of possible con-

figurations. New seats, tables and electric doors or master 

suite with queen-size bed are some of the features of this 

jet, the interior of which also boasts the Honeywell Ovation 

Select, a latest generation entertainment and passenger 

cabin management system.

With every condition met and eight passengers on 

board, the Lineage 1000E is capable of flying nonstop 

from Lisbon to São Paulo, for example. The customisation 

and finishing options are varied so that, as if their home,  

the owner of this airplane can reflect their taste in their 

airline residence.



In Port D’Andratx, Mallorca, the Rockstar House rises up 

from the mountains, opening its wings to embrace nature 

and to treat its inhabitants to a limitless landscape.

With this residence, architect Alberto Rubio provides 

continuity to the Bird Houses project, made up of a series 

of houses spread along the coast of the Spanish island, the 

inspiration for which came about from the maiden flight of 

a baby bird. Recalling the daredevil leap of birds from terra 

firma into the void above the water, the architect pays tri-

bute to the famous sea of Mallorca and to the magnificent 

mountains of the Spanish island, including both elements 

in the construction and turning them into its stars.

Em Port D’Andratx, Maiorca, a casa Rockstar ergue-se 

das montanhas abrindo as asas para abraçar a natureza e 

brindar os seus residentes com uma paisagem sem limites. 

Com esta residência, o arquiteto Alberto Rubio dá con-

tinuidade ao projeto Bird Houses, composto por um con-

junto de casas espalhadas pela costa da ilha espanhola 

e cuja inspiração surgiu do primeiro voo de um pequeno 

pássaro. Lembrando o salto arrojado dos pássaros de ter-

ra firme para o vazio sobre as águas, o arquiteto presta um 

tributo simultâneo ao famoso mar de Maiorca e às mag-

níficas montanhas da ilha espanhola, acolhendo ambos  

os elementos na construção e tornando-os nas suas es-

trelas principais. 
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Tributo à Beleza do Mediterrâneo
Tribute to the Beauty of the Mediterranean

LUXURy       STyLE



Recusando-se a lutar contra o terreno, Rubio engloba o 

formato da montanha neste projeto de 540 m2, converten-

do as rochas num objeto de interesse por si próprias. Com-

ponentes essenciais da Rockstar, estes elementos natu-

rais desempenham um importante papel na organização 

das divisões, sendo uma presença constante nas diversas 

áreas do edifício. 

Numa continuidade que atravessa toda a estrutura, in-

teriores e exteriores fundem-se ininterruptamente graças 

à presença de amplas janelas. No exterior, a generosa pis-

cina é um espelho de água, ocupando uma posição central 

Refusing to battle against the terrain, Rubio encompas-

ses the shape of the mountain in the 540-sqm project, 

converting the rocks into objects of interest in themsel-

ves. Essential components of the Rockstar, these natural 

elements play an important role in the organisation of the 

rooms, and are a constant presence throughout the diffe-

rent areas of the building.

In a continuity that passes through the entire struc-

ture, interiors and exteriors blend without interruption 

thanks to the presence of sweeping windows. Outdoors 

the generous swimming pool provides the central water 
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da área ao ar livre e funcionando como uma ponte com o 

interior, onde se marca presença através das janelas que 

dão acesso à sala de estar. 

Já a homenagem ao Mediterrâneo transparece na sele-

ção de materiais, apostando-se por exemplo na terracota 

e na aplicação de vigas de madeira um pouco por toda a 

casa, um detalhe muito característico das construções 

destas ilhas espanholas. Judith Paul, do estúdio Pesch 

Wohnen, encarregou-se da decoração de interiores, onde 

apostou em toques de azul que irrompem pelas predomi-

nantes tonalidades pastel.

A Rockstar, como todas as Bird Houses de Rubio, é um 

tributo sentido à paisagem mediterrânica, uma escultu-

ra visual em harmonia com a magnificência de Maiorca, 

inserindo-se tão perfeitamente no ambiente que a rodeia, 

que parece ali ter estado desde sempre.

feature for the open air space and works as a bridge to in-

doors, where it makes its presence felt through the windo-

ws leading to the living room.

The tribute to the Mediterranean can be seen throughout 

the selection of materials, focusing for example on terra-

cotta and on the use of wooden beams right through the 

house, a detail that is very particular to constructions on 

these Spanish islands. Judith Paul, from the Pesch Wohnen 

studio, took on the interior design, in which she focuses 

on touches of blue that burst out from the predominantly 

pastel palette.

The Rockstar, like all of Rubio’s Bird Houses, is an emo-

tional tribute to the Mediterranean landscape, a visual 

sculpture in harmony with the magnificence of Mallorca, 

blending so perfectly into its surroundings that is looks as 

if it’s always been there. 
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After several weekly tournaments held throughout 2013, 

the finalists of the fourth edition of the Pine Cliffs Winners’ 

Cup, in the disciplines of golf and tennis, competed in the 

final of the competition on February 22 and 23, 2014, at Pine 

Cliffs Resort, in Albufeira. Of the 55 players who competed 

in the final, a record number of entrants in comparison to 

previous years, Portugal’s Adriano Lage took the laurels in 

the golf event and Dutchman Paul Gerla in the tennis. The 

event ended with a gala dinner followed by the prize giving 

ceremony, at which a donation cheque was handed over to 

the Associação CASA.

Depois dos vários torneios semanais realizados ao longo de 

2013, os finalistas da quarta edição do Pine Cliffs Winners’ 

Cup, nas modalidades de golfe e ténis, disputaram a final 

da competição entre os dias 22 e 23 de fevereiro de 2014 

no Pine Cliffs Resort, em Albufeira. Dos 55 jogadores que 

disputaram a final, um recorde de participações em relação 

aos anos anteriores, o português Adriano Lage sagrou-se 

vencedor na modalidade de golfe e o holandês Paul Gerla 

no ténis. O evento encerrou com um jantar de gala seguido 

da cerimónia de atribuição de prémios e da entrega de um 

cheque solidário à Associação CASA.

PinE CliFFS winnErS’ CuP

Organised by Maserati in collaboration with La Martina, 

official supplier of the most prestigious polo tournaments 

in the world, the Maserati Centennial Polo Tour consists of 

four polo tournaments that are held throughout 2014.

The first, from March 26 to April 20, was staged in Palm 

Beach (USA), while the second takes place between May 

30 and June 02, in Tianjin (China) and the third on June 15 

in the United Kingdom. Despite the tour ending in October 

in the United Arab Emirates, the conclusion of the Centen-

nial Tour will take place in early 2015, with a major final 

event at which the best player will be given the Maserati  

Centennial Award.

Organizado pela Maserati em colaboração com a La  

Martina, fornecedor oficial dos torneios de polo mais pres-

tigiados do mundo, o Maserati Centennial Polo Tour é com-

posto por quatro torneios de polo que se realizam ao longo  

de 2014.

O primeiro, de 26 de março a 20 de abril, teve como palco 

Palm Beach (EUA) enquanto o segundo se realiza entre 

30 de maio e 2 de junho em Tianjin (China) e o terceiro a 

15 de junho no Reino Unido. Apesar da digressão terminar 

em outubro nos Emirados Árabes Unidos, a conclusão do  

Centennial Tour acontecerá no início de 2015 com um 

grande evento final no qual será atribuído ao melhor joga-

dor o Maserati Centennial Award. 

MaSErati CEntEnnial Polo tour

\\sPort shots
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ZEnith E SPinDriFt raCing

A marca de relógios Zenith tornou-se a cronometrista ofi-

cial da equipa Spindrift e do maior trimarã de corrida oce-

ânica do mundo, na esperança de contribuir para bater re-

cordes importantes como a travessia do Atlântico Norte, as 

24 horas de navegação e a Route du Rhum.

A Spindrift Racing é uma equipa de vela de alto nível que 

conta atualmente com uma frota de três veleiros: o D35  

Ladycat powered by Spindrift racing, o trimarã MOD70 

Spindrift e o maxi trimarã Spindrift 2, este último detentor 

de nove recordes da volta ao mundo.

Watch brand Zenith has become the official timekeeper of 

the Spindrift team and the largest ocean racing trimaran 

in the world, in the hope of helping to beat major records, 

such as the crossing of the North Atlantic, the 24 hours and 

the Route du Rhum.

Spindrift Racing is a high-level sailing team, currently 

boasting a fleet of three boats: the D35 Ladycat powered 

by Spindrift racing, the MOD70 Spindrift trimaran and the 

Spindrift 2 maxi trimaran, with the latter the holder of nine 

around the world records.

A BMW assinalou o início da primavera com o lançamen-

to da sua terceira geração de bicicletas, cuja principal ca-

racterística é o robusto tubo «bull neck» (inspirado numa 

mota) na parte frontal do quadro seguindo o contorno do 

tanque. Incluindo a BMW Cruise Bike, a nova versão des-

portiva da M Bike, a Cruise e-bike e a BMW Trekking Bike, 

a nova coleção de bicicletas da marca alemã distingue-se 

ainda das antecessoras pelo design «sem costuras».

BMW marked the beginning of spring with the launch of its 

third generation of bikes, whose main feature is the robust 

«bull neck» on the front of the top tube, reminiscent of a 

motorcycle, with the frame tracing the outline of the tank. 

Including the BMW Cruise Bike, the new sporty version of 

the M Bike, the Cruise e-bike and the BMW Trekking Bike, 

the new collection of bicycles from the German brand also 

stands out from its predecessors for its «seamless» design.

biCiClEtaS bMw

© CHRIS SCHMID

salvador de lucena
Diretor Geral Monte Rei Golf & Country Club
Managing Director Monte Rei Golf & Country Club

Por norma, os campos de golfe são classificados de acordo 

com o grau de dificuldade do campo, em condições nor-

mais de jogo, com base no comprimento efetivo de jogo e 

nos obstáculos que afetam a dificuldade do campo – pa-

râmetros de avaliação que não consideram outros aspetos 

da experiência de golfe que em tudo se assemelham à ex-

periência de um hotel, como sejam a qualidade das insta-

lações físicas e dos serviços oferecidos. 

Os promotores dos novos campos de golfe querem criar 

experiências únicas e inesquecíveis com excelência asse-

gurada a todos os níveis: rapidez e suavidade dos greens, 

layout do campo, qualidade dos bunkers, facilidades de 

treino, decoração e ambiente do Clubhouse, oferta gastro-

nómica e nível de serviço prestado. Este nível de excelên-

cia, a que chamamos golfe 5 estrelas, provoca sensações 

semelhantes àquelas que experimentamos num hotel 

Four Seasons, a título de exemplo. 

Para além do campo, cuja qualidade é garantida pela assi-

natura de um designer de renome internacional, é nos ser-

viços e na sua consistência que os novos campos de golfe 

se destacam, e oferecem, entre outros, bag drop e valet pa-

rking, acompanhamento personalizado, campo de práticas 

preparado com pirâmides de bolas, buggy bar e, no final, a 

recolha e limpeza dos tacos. Estes serviços, realizados por 

pessoal multilingue e com a máxima simpatia, tornam a 

experiência de golfe efetivamente superior.

O valor do green-fee deve refletir a qualidade da experiên-

cia proposta pelo campo de golfe. A classificação do grau 

de dificuldade do campo é uma informação importante 

para o golfista, mas não será suficiente para definir o valor 

global da experiência. Apesar dos rankings disponibiliza-

dos por diferentes instituições, o aparecimento de produ-

tos diferenciados tem evidenciado a necessidade de se 

criar uma classificação mais abrangente dos campos de 

golfe. A questão será, para quando? 

O Golfe 5 Estrelas

5-Star Golf
As a rule, golf courses are classified according to the de-

gree of difficulty of the course, under normal playing con-

ditions, based on the effective playing length and on the 

obstacles that affect the difficulty of the course – evalu-

ation criteria that do not consider other aspects of the golf 

experience, which resemble the experience of a hotel in 

many ways, such as the quality of the physical facilities 

and the services offered.

The developers of new golf courses want to create unique 

and unforgettable experiences with excellence ensured 

at all levels: speed and smoothness of the greens, course 

layout, quality of bunkers, practice facilities, décor and 

ambience of the clubhouse, food on offer and level of ser-

vice provided. This level of excellence, which we refer to as 

5-star golf, elicits sensations similar to those experienced 

in a Four Seasons hotel, to give an example.

In addition to the course, the quality of which is guaranteed 

by the design of an architect of international renown, it is 

through services and consistency that new golf courses 

stand out, and offer, among other things, bag drop and valet 

parking, personalised assistance, practice areas prepared 

with pyramids of balls, buggy bar and, at the end of a round, 

golf club collection and cleaning. These services, performed 

by multilingual staff and with the height of friendliness, 

make the golfing experience effectively better.

The cost of the green fee should reflect the quality of expe-

rience provided by the golf course. The classification of the 

degree of difficulty of the course is important information 

for the golfer, but it is not enough to define the overall val-

ue of the experience. Despite the rankings provided by dif-

ferent institutions, the emergence of unique products has 

revealed the need to create a more comprehensive classi-

fication system for golf courses. The question is, by when?

OPINIãO \\ OPINION
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terre blanche
Golfe na Provença \\ Golf in Provence
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PREMIUM SPORTS

A apenas 35 minutos de Cannes e 45 minutos de Nice, o 

luxuoso Terre Blanche é o destino de golfe ideal para ex-

plorar a Provença. Eleito Golf Resort of the Year 2013 pelos 

IAGTO Awards, prémios oficiais da indústria do turismo de 

golfe, o resort de 300 hectares reúne todas as condições 

para receber os melhores jogadores profissionais e os 

amadores mais exigentes, que podem conciliar o prazer 

do desporto, em dois dos percursos mais prestigiados da  

Europa, com os encantos da charmosa região francesa. 

O Château, listado como um dos melhores da Europa 

continental, e o simultaneamente divertido e tecnicamen-

te desafiante Riou foram ambos desenhados pelo arqui-

teto de golfe Dave Thomas, que preservou a personalida-

de do local. Procurados pela elevada qualidade estética e  

Only 35 minutes from Cannes and 45 minutes from Nice, 

the luxurious Terre Blanche is the ideal golf destination 

from which to explore Provence. Voted Golf Resort of the 

Year 2013 at the IAGTO Awards, the official awards of the 

golf tourism industry, the 300-hectare resort boasts ideal 

conditions for welcoming the best professional players 

and the most discerning amateurs, who can combine the 

pleasure of sport on two of the most prestigious courses in 

Europe, with the delights of the charming French region.

The Château course, listed as one of the best in conti-

nental Europe, and the simultaneously fun and technically 

challenging Riou, were both designed by golf architect 

Dave Thomas, who has preserved the character of the set-

ting. Popular for their high aesthetic and technical quality, 
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técnica, a manutenção irrepreensível ao longo de todo o 

ano e a perfeita integração na paisagem, os campos de 

golfe do Terre Blanche são complementados por excelen-

tes instalações de treino e aprendizagem. 

Depois de um dia de competição, os jogadores podem re-

cordar os seus feitos durante uma refeição no restaurante 

da clubhouse Les Caroubiers, com vista para os campos, 

relaxar no sumptuoso spa ou simplesmente usufruir das 

comodidades disponibilizadas em cada uma das 115 suítes 

e villas existentes no resort. 

impeccable maintenance throughout the year and for how 

they blend perfectly into the landscape, the golf courses at 

Terre Blanche are complemented by excellent practice and 

teaching facilities.

After a day of competition, players can look back over 

their game play during a meal in the clubhouse restau-

rant Les Caroubiers, with views over the courses, relax in 

the sumptuous spa or simply enjoy the facilities offered in 

each of the 115 suites and villas found in the resort.
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