
N
.º 

76
 \

\ 
A

no
 13

 \
\ 

10
 €

CARLOS COELHO

PEDRO BASTOS
RITA NABEIRO
RUBEN ALVES
GRAÇA MARIA MARTINS
CAROLINA PITEIRA
JOY J. JUNG

ORGULHO PORTUGUÊS

Grande Entrevista

«Portugal tem tudo para se desenvergonhar»

Escultura Paulo Neves | Pintura Mark Kostabi | Negócios Critical Software
Viagem Panamá | Spa Esperanza | Rolex | Champanhe Luvienz | Carro BMW

                     N
.º 76     2014  







A Villas&Golfe® é propriedade da PM Media SA | www.villasegolfe.com | EUROPA Main Office: Centro Empresarial Lionesa G19, Rua da Lionesa, 446, 4465-671 Leça 
do Balio, Matosinhos, Porto, Portugal ∙ T: +351 229069530 | ÁFRICA: ANGOLA, MOÇAMBIQUE | Presidente ADM: Paulo Martins paulomartins@pmmediacorporate.
com | Diretora: Maria Amélia Pires | Redação: Carolina Xavier e Sousa (editora), Estela Ataíde | Revisão: Maria Amélia Pires | Tradução: Algarvemedia | Fotografia de 
capa: Direitos Reservados | Produção: Sérgio Martins (coordenação), Laura Martins, Sérgio Teixeira | Consultora Executiva: Carmen Fagundes carmenfagundes@
pmmediacorporate.com | Produção/Materiais: Sílvia Fernandes | Depart. Financeiro: Elisabete Alves | Periodicidade: Bimestral | Impressão: Orgal, Lda. | ISSN: 1645 – 
2798 | N.º Depósito Legal: 172563/01 | Registo ERC n.º 123930

Villas&Golfe® marca registada. Todos os direitos reservados.
Interdita a reprodução, mesmo que parcial, de textos, fotografias ou ilustrações sob quaisquer meios e para quaisquer fins, inclusive comerciais.
Os anúncios publicitários e artigos de opinião, os seus conteúdos e o impacto que deles advier são da total responsabilidade dos seus autores.

Esta edição foi escrita segundo as normas do novo acordo ortográfico.

Publicidade e Assinaturas: info@pmmediacorporate.com

É com orgulho que mais uma vez chegamos às suas mãos, 

convictos de que vai apreciar as páginas que, com dedica-

ção e, cremos, com talento, criámos para si.

Nesta que é a 76.ª edição, a Villas & Golfe quer destacar a 

portugalidade, o Orgulho Português, que requer que aban-

donemos todos os velhos do Restelo e que, inspirados pela 

grandeza da nossa História, driblemos crises e acreditemos 

que, apesar de pequenos em tamanho, somos imensos em 

talento. Citando Alberto Caeiro, «Porque eu sou do tama-

nho do que vejo / e não do tamanho da minha altura».

Vontade, humildade, orgulho, ambição, coragem, confian-

ça e talento são palavras de ordem implícitas nas opiniões 

de algumas personalidades que muito têm feito para in-

crementar a imagem de Portugal no mundo e, consequen-

temente, o orgulho nacional. Siga-nos e descubra-as!

Encontrará, porém, outros motivos de orgulho luso:  

Carlos Coelho, grande referência portuguesa no domínio 

da construção e gestão de marcas; Fernando Meireles, um 

homem com mãos de música; Paulo Neves, que usa a es-

cultura para comunicar com o mundo; Critical Software e 

PortugalFoods, dois exemplos portugueses com grande 

projecção internacional; David Rosas, uma marca de joa-

lharia e relojoaria sinónimo de luxo e exclusividade…

De além fronteiras, trouxemos-lhe soslaios do Panamá, 

o Esperanza Spa do México, o White Pearl Resorts Ponta 

Mamoli de Moçambique, Helena Rizzo do Brasil, o London 

Golf Club da Inglaterra, etc. Trazemos-lhe o mundo, admi-

tindo, porém, que acreditará que «quanto mais conheço o 

resto do mundo mais gosto do meu país» (Rita Nabeiro). 

Talento, Orgulho e 
Confiança

Talent, Pride and 
Confidence
It is with pride that we reach your hands once again, con-

vinced that you will enjoy the pages, which, with dedica-

tion and, we believe, with talent, we have created for you.

In this, our 76th issue, Villas & Golfe wants to highlight  

Portugality, Portuguese pride, where there is no room for 

pessimism and, inspired by the grandeur of our history, we 

weave our way past crises in the belief that, despite our 

small stature, we are huge in talent. Quoting Alberto Caeiro, 

«Because I am as high as I set my sights / and not my ac-

tual height».

Willingness, humility, pride, ambition, courage, confidence 

and talent are the watchwords to be found in the opin-

ions of some personalities that have done much to boost  

Portugal’s image in the world and, as a consequence, bol-

ster national pride. Follow us and discover them!

You will, however, find other sources of Portuguese pride: 

Carlos Coelho, a leading Portuguese name in the field of 

brand creation and management; Fernando Meireles, a 

man with musical hands; Paulo Neves, who uses sculp-

ture to communicate with the world; Critical Software and 

PortugalFoods, two examples of Portuguese brands with a 

high international profile; and David Rosas, a jewellery and 

watch brand synonymous with luxury and exclusiveness...

From abroad we bring you glimpses of Panama, Mexico’s 

Esperanza Spa, Mozambique’s White Pearl Resorts Ponta 

Mamoli, Brazil’s Helena Rizzo, England’s London Golf Club, 

etc. We bring you the world, while admitting, however, our 

belief that «the more I get to know the rest of the world, the 

more I like my country» (Rita Nabeiro). 

MARIA AMÉLIA PIRES

DITORIAL
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O Hurlingham Club de Londres vai receber de 4 a 5 de no-

vembro de 2014 a grande feira internacional de proprieda-

des de luxo, evento que existe há sete anos. 

Durante os dois dias daquela que é uma das maiores e mais 

conceituadas exposições imobiliárias a nível global, o The 

Luxury Property Show irá reunir várias empresas e agên-

cias do setor que irão mostrar, promover e tentar vender as 

mais belas, luxuosas, esplendorosas e imponentes casas, 

que vão desde casas de praia no Dubai, a grandes moradias 

localizadas em Espanha ou Portugal, ou um apartamento 

de luxo em Nova Iorque. A feira inclui ainda um seminário 

interativo, que consiste num espaço de opinião e discussão 

de especialistas na área.

\\NEWS

On November 04 and 05, London’s Hurlingham Club is 

to host The Luxury Property Show, an event now in its 

seventh year. 

Over the two days of what is one of the largest and best 

respected real estate exhibitions around the globe, 

The Luxury Property Show will bring together several 

companies and agencies from the industry, which will 

exhibit, promote and try to sell the most beautiful, luxurious, 

magnificent and impressive properties, featuring anything 

from beach houses in Dubai, or large villas located in Spain 

and Portugal, to a luxury apartment in New York. The show 

will also include an interactive seminar, featuring a forum 

for industry specialists.

THE LUXURY PROPERTY SHOW

 ©Whipple Russell Architects
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A Pousada do Porto passou a fazer parte da conceituada 

lista do The Leading Hotels of the World, uma prestigiada 

rede internacional que, através de uma seleção rigorosa 

que engloba exigentes critérios de qualidade, apenas inclui 

as 430 unidades hoteleiras mais luxuosas, prestigiadas e 

sofisticadas do mundo.

A pousada está localizada no Palácio do Freixo e pertence 

à rede de hotéis do Grupo Pestana, que já inclui dois mem-

bros da sua rede nesta importante lista: o Pestana Palace 

Hotel & National Monument e a Pousada de Cascais, Cida-

dela Historic Hotel & Art District.

Projetada por Nicolau Nasoni, autor da histórica Torre dos 

Clérigos, a pousada sublinha assim a sua tendência de íco-

ne na cidade invicta portuguesa, já que esta última tam-

bém se pretende reforçar como um destino premium.

PRIMEIRO IATE DE TURISMO PORTUGUÊS
FIRST PORTUGUESE TOURISM YACHT

The Oporto Pousada is now on the highly respected 

list of The Leading Hotels of the World, a prestigious 

international network, which through its strict selection 

process, featuring quality criteria of the highest standards, 

only contains the 430 most luxurious, prestigious and 

sophisticated hotels in the world.

The pousada is located inside the Palácio do Freixo and 

belongs to the Grupo Pestana hotel chain, which already 

has two of its hotels on this important list: the Pestana 

Palace Hotel & National Monument, and the Cascais 

Pousada, Cidadela Historic Hotel & Art District.

Designed by Nicolau Nasoni, the creator of the historic 

Clérigos Church, the pousada thus underlines its iconic 

status in the city of Oporto, helping the latter to strengthen 

its position as a premium destination.

WaterX Catamaran é o primeiro iate de turismo português 

que, tal como afirma João Meunier Mendonça, diretor ge-

ral do Grupo WaterX, «vai oferecer a possibilidade de co-

nhecer a fantástica capital que é Lisboa através de uma  

nova perspetiva».

A embarcação 100% made in Portugal foi construída nos 

estaleiros de Vila Real de Santo António. O investimento 

superior a 720 mil euros foi cofinanciado pela QREN, atra-

vés do enquadramento do projeto no âmbito do Programa 

Operacional Fatores de Competitividade.

De design futurista, e apesar de não menosprezar as ca-

racterísticas próprias do tradicional catamaran, o interior 

do iate não descurou a preocupação de proporcionar con-

forto e bem-estar aos viajantes, dando a ideia de se estar a 

viajar num iate privado de luxo. 

Inspirado na fauna marina, a embarcação tem capaci-

dade para 155 pessoas, dois bares, e dois acessos à água  

pela popa.

The WaterX Catamaran is the first Portuguese tourism 

yacht, which, as João Meunier Mendonça, Grupo WaterX 

managing director, says: «will make it possible to visit the 

fantastic capital of Lisbon from a new perspective».

The 100% made in Portugal vessel was built in the 

shipyards of the town of Vila Real de Santo António. The 

investment of more than 720,000 Euros was co-financed 

by QREN, as part of the Programa Operacional Fatores  

de Competitividade [Competitiveness Factors Operational 

Programme].

Futuristic in design, despite retaining the features of 

traditional catamarans, the yacht’s interior still ensures 

comfort and well being for its passengers, giving you the 

idea that you are sailing aboard a private luxury yacht. 

Inspired by sea creatures, the boat has room for 155 

passengers, two bars and two water access points at  

the stern.

©DIREITOS RESERVADOS

POUSADA DO PORTO
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PRAIAS FLUVIAIS \\ RIVER BEACHES

FRAUSCHER

747 Mirage é o nome do mais recente iate de luxo concebi-

do pela marca austríaca Frauscher e pretende revolucionar 

e dar uma nova dimensão aos desportos de luxo.

Esta máquina poderosa é envolvida em nova tecnologia 

e sofisticação, prometendo um elevado desempenho e 

grande qualidade. A marca justifica o nome pela aura de 

mistério criada por ilusão ótica, que é gerada pelo design 

do iate. O 747 Mirage sucede ao 858 Fantom, ambos dese-

nhados e criados pelo estúdio Kiska em conjunto com o 

especialista em hidrodinâmica Harry Miesbauer.

747 Mirage is the name of the latest luxury yacht to be 

designed by the Austrian brand Frauscher, and aims to 

revolutionise and add a new dimension to luxury sports.

This powerful machine features new technology and 

sophistication, ensuring exceptional performance and 

top quality. The brand justifies the name for the aura of 

mystery created by the optical illusion generated by the 

yacht’s design. The 747 Mirage follows in the footsteps 

of the 858 Fantom, both designed and created by the 

Kiska design studio, in conjunction with hydrodynamics 

specialist, Harry Miesbauer.

Seis praias fluviais das Aldeias do Xisto foram recentemen-

te premiadas com bandeira azul para a época balnear de 

2014, o que as coloca ao nível das melhores praias fluviais 

em território português, já que esta distinção representa um 

símbolo de qualidade ambiental atribuído anualmente.

As praias de Alvôco das Várzeas, janeiro de Baixo, Pesse-

gueiro e Santa Luzia são quatro das seis praias que foram 

galardoadas pela primeira vez. Entre as veteranas constam 

as Praias da Louçainha e da Peneda.

Six river beaches of the Aldeias do Xisto were recently 

awarded the blue flag for the 2014 bathing season, placing 

them on a par with the best river beaches in Portugal. 

This annually awarded distinction represents a symbol of 

environmental quality.

The beaches of Alvôco das Várzeas, Janeiro de Baixo, 

Pessegueiro and Santa Luzia are four of the six beaches 

to be awarded for the first time. The two award veterans 

include the beaches of Louçainha and of Peneda. 



CARLOS COELHO
«Portugal tem tudo para se desenvergonhar» 

«Portugal has all it needs to remove any 
sense of shame»

TEXTO TEXT CAROLINA XAVIER E SOUSA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY PEDRO VILELA

Uma das grandes referências portuguesas no domínio da 

construção e gestão de marcas, Carlos Coelho está por 

detrás de marcas tão emblemáticas como o Multibanco, 

a RTP, a Galp, a TAP, a Sonae, a Fidelidade e, mais recente-

mente, Portugal Sou Eu, programa do Ministério da Econo-

mia que visa a valorização da oferta nacional. Empresário, 

professor, conferencista e autor do livro Portugal Genial, 

Carlos Coelho, além de um inveterado sonhador e curioso, 

é um acérrimo defensor de Portugal. Na sua perspetiva, es-

tamos a viver uma revolução, lembrando a importância de 

«ajudar a libertar os jovens para o empreendimento», de 

se incentivar «um estado de alerta criativo», de fomentar 

a ambição e de se introduzir disrupção. «Há demasiada 

formalidade na forma como se aborda o futuro», afirma 

Carlos Coelho, garantindo que «agora é a altura de ser irra-

cional, de sonhar para além do que é possível».

One of the leading Portuguese names in the field of 

brand creation and management, Carlos Coelho is behind 

such iconic brand as Multibanco, RTP, Galp, TAP, Sonae,  

Fidelidade and, most recently, Portugal Sou Eu, the  

Ministry of Economy programme aimed at boosting loyal-

ty in Portuguese products. Businessman, teacher, lecturer 

and author of the book Portugal Genial, Carlos Coelho, in 

addition to being a lifelong dreamer and inquisitive, is a 

staunch defender of Portugal. In his opinion, we are going 

through a revolution, recalling the importance of «helping 

to open up enterprise to young people», of encouraging «a 

state of creative alert», to foster ambition and to introduce 

disruption. «We’re far too formal when it comes to how 

we face the future,» says Carlos Coelho, while guarantee-

ing that «now is the time to be irrational, to dream beyond 

what is possible».

GRANDE ENTREVISTA \\ MAJOR INTERVIEW
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You once said that «a country cannot change its geog-

raphy, it cannot change its history, it can only change its 

economy». Is the Portuguese economy changing?

I think that the way we are looking at the country is 

changing; but the economy isn’t, not yet. Nevertheless, 

I think that the thing that precedes economic change, at 

least when there are fundamental changes, normally has 

to do with a different outlook on the world. What I’m notic-

ing with an appreciable difference – maybe this feeling is 

stronger in Lisbon and cannot be generalised for the rest of 

the country -, is that the Portuguese, little by little, pushed 

by the need to look outwards, are beginning to understand 

the importance of investment in history, in geography, in 

culture, in endogenous pillars (which I believe to be the 

country’s strategic pillars). This is something that can dra-

matically change the economy. It is not yet happening in 

the dimension it needs to have to produce visible results, 

but there are the seeds of change appearing. It’s just there 

is no incentive to dream, to fail, to take risks.

Where should this incentive come from?

The business world has to find inspiration in more flex-

ible models, not only in financial terms, but also in terms of 

ideas that are practiced, the way in which they move and 

the risk they involve.

I don’t believe in the mo-

nopoly of importance that 

the government or leading 

businesspeople may have 

in these matters. I believe 

much more in the power of 

people who have good ide-

as, even though they don’t 

have any money. We need to set free the principle of what 

it is to set up a company, of what it is to have an idea. There 

is more fertile ground in helping to free young people into 

enterprise than in convincing those already set up to do 

something for the country. We need to create a collective 

conscience that allows doing something new and risky to 

be seen as a better path to take that taking the sure-fire 

route, which adds no value and doesn’t create any jobs.

Commending the Portuguese people for the Discoveries 

and other heroic acts of the past, do you thing that today’s 

Portuguese are lacking in daring?

No. The context is lacking in daring. I think that the  

Portuguese have daring in their blood, this ability for im-

provisation, adapting, of mixing cultures, of interpreting 

cultures. I’m not a historian, but the Portuguese Discov-

eries weren’t the result of a popular desire, they were im-

posed. I don’t believe this model can be replicated. People 

say that Portugal is lacking a mission... Nevertheless, de-

mocracy has pushed national goals to the wayside, that is 

Disse há tempos que «um país não pode alterar a sua geo-

grafia, não pode alterar a sua história, só pode mudar a sua 

economia». A economia portuguesa está em mudança?

Acho que a forma de olharmos para o país está em mu-

dança; mas a economia ainda não está. No entanto, acho 

que aquilo que precede a mudança económica, pelo me-

nos quando há mudanças de fundo, corresponde normal-

mente a um olhar diferente para o mundo. Aquilo que noto 

com substantiva diferença – talvez esse sentimento seja 

mais forte em Lisboa e não se possa generalizar pelo res-

to do território –, é que os portugueses, aos poucos, pres-

sionados pela necessidade e pelo olhar de fora, começam 

a perceber a importância do investimento na história, na 

geografia, na cultura, nos pilares endógenos (que eu acho 

que são pilares estratégicos do país). Isto é algo que pode 

alterar radicalmente a economia. Ainda não está a aconte-

cer na dimensão que precisa de ter para que tenha resulta-

dos visíveis, mas são sementes que começam a aparecer. 

Só que falta incentivo ao sonho, ao erro, ao risco.

Esse incentivo deve vir da parte de quem?

O mundo empresarial tem que se inspirar em modelos 

mais líquidos, não só em termos financeiros, mas em ter-

mos das ideias que se praticam, a forma como elas se mo-

vimentam e o risco que elas envolvem.

Não acredito no mono-

pólio da importância que o 

Governo ou os grandes em-

presários possam ter nessas 

matérias. Acredito muito 

mais no poder das pessoas 

que tenham boas ideias, 

ainda que não tenham di-

nheiro nenhum. É preciso libertar o princípio do que é fazer 

uma empresa, do que é ter uma ideia. É um terreno mais 

fértil ajudar a libertar os jovens para o empreendimento 

do que convencer os instituídos a fazer alguma coisa pelo 

país. É necessário criar uma consciência coletiva que per-

mita que o fazer alguma coisa nova e arriscada seja visto 

como um caminho melhor do que fazer uma coisa certa 

que não acrescenta nenhum valor e que não gera emprego.

Congratulando-se o povo português com os Descobri-

mentos e demais atos heroicos do passado, acha que hoje 

os portugueses carecem de ousadia?

Não. O contexto carece de ousadia. Eu acho que os por-

tugueses têm no seu sangue ousadia, capacidade de im-

proviso, de adaptação, de miscenizar, de interpretar cul-

turas. Não sou historiador, mas os Descobrimentos não 

resultaram de uma vontade popular, foi uma imposição. 

Não acredito que esse modelo seja replicável. Dizem que 

falta uma missão para Portugal… Contudo, a democracia 

esqueceu-se dos desígnios nacionais, ou seja, um Governo 

tem poderes executivos de curto prazo, um presidente tem 

poderes de salvaguarda das instituições. Nenhum dos dois 

tem responsabilidades executivas sobre causas nacionais, 

o que é devastador para a identidade de um país. Partiu-se 

do princípio de que as nações eram ativos absolutamen-

te consolidados e que não seria preciso repensá-los ou 

pensá-los em contínuo. Este papel tem cabido à sociedade 

civil de alguma forma; a questão é que depois não existe o 

poder de implementar.

Em quem reside a mudança?

Nas pessoas mais novas. A mudança sempre foi feita 

por quem não tem nada, com uma certa mistura de coisas 

que não são bem aceites, da necessidade, de uma certa ig-

norância… A nova economia existe no mundo, é concreta. 

Em Portugal, e na Europa de alguma forma, vivemos num 

contexto onde as grandes empresas serão sempre grandes 

e as pequenas empresas serão sempre pequenas. Não es-

tamos habituados a pensar que uma empresa que nasce 

hoje seja um colosso daqui a cinco anos. E isso vai aconte-

cer mais dia menos dia.

A «crise» trouxe uma notoriedade inevitável a Portugal, 

não pelos melhores motivos. Acha que o país pode tirar 

benefícios desta notoriedade?

Acho que sim. Há uma certa ideia errada da forma como 

os países têm notoriedade. A razão principal pela qual os 

to say, a government only has short term executive pow-

ers, a president has powers for safeguarding institutions. 

Neither of them has executive responsibilities for national 

causes, which is devastating for the identity of a country. It 

was assumed that nations were entirely consolidated as-

sets and that it would not be necessary to rethink them or 

continually think them up. This role fell to civil society in 

one form or another; the issue is that afterwards there is no 

longer the power to implement anything.

In whose hands does the change lie?

In the younger generation. Change has always been 

implemented by people who have nothing, with a certain 

blend of things that are not well accepted, out of necessity, 

out of a certain ignorance...The new economy exists in the 

world; it is real. In Portugal, and in Europe to a certain ex-

tent, we are living in a context in which large companies 

will always be large and small companies will always be 

small. We are not used to thinking that a company that is 

formed today will be a major player within five years. And 

this is going to happen any day now.

The «crisis» has brought an inevitable notoriety to  

Portugal, not for the best reasons. Do you think that the 

country can benefit from this notoriety?

I think it can. People have the wrong idea of how coun-

tries can have notoriety. The main reason for which  

«Acho que a atual conjuntura está a 
recuperar o orgulho nacional» \\ «I 

think that the current situation is one 
of regaining our national pride»
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países são falados no mundo é normalmente por ques-

tões negativas. Mas as crises e as guerras são fatores de 

rejuvenescimento e normalmente as coisas ficam melhor. 

Não vejo a crise como um atestado de pobreza. Acredito 

que seja possível alterar o paradigma, olhar para as coisas 

de outra forma. É preciso doutrinar os portugueses de que 

esse é o caminho, porque esse caminho é mais fácil do que 

o que aconteceu nos Descobrimentos! E foi possível, por-

que um conjunto de pessoas foi capaz de ver para além 

do possível, de sonhar o impossível. Portanto, é preciso 

introduzir disrupção, e a disrupção não é uma qualidade 

dos políticos, é preciso que 

nasça de outros quadrantes 

da sociedade uma certa in-

quietação.

E como encara esta vaga 

de emigração da juventude 

em Portugal?

Eu vejo com um olhar bas-

tante positivo no que respeita à capacidade das pessoas 

de enfrentarem de uma forma positiva uma enorme di-

ficuldade. Portugal tem dez milhões de pessoas dentro, e 

depois ninguém sabe muito bem quantas serão fora… se-

rão cinco, sete, dez milhões. Se pensarmos num Portugal 

multilocalizado, somos um país mais forte ainda. Acho que 

esta nova vaga de emigração é um movimento que poderá 

trazer um enorme capital para Portugal.

countries are spoken about in the world is normally for 

negative matters. But crises and wars are factors behind 

rejuvenation and normally things improve. I don’t see the 

crisis as proof of poverty. I think that the model can be 

changed, that we can look at things in another way. We 

need to teach the Portuguese that this is the path to take, 

because this path is easier than what happened with the 

Discoveries! And it was possible, because a group of people 

were able to look beyond the possible, to dream the im-

possible. Therefore, we need to introduce disruption, and 

disruption is not a quality that politicians possess; a cer-

tain unrest has to come from 

other parts of society.

And what do you think of 

this wave of emigration of 

Portugal’s youth?

I see it fairly positively in 

terms of peoples’ ability to 

cope positively with great dif-

ficulty. Portugal has ten million people at home, and then 

no one is that sure how many abroad... possibly five, seven, 

ten million. If we think of a Portugal with many locations, 

we are an even stronger country. I think that this new wave 

of emigration is a movement that could bring enormous 

capital to Portugal. 

«Agora é a altura de ser irracional, 
de sonhar para além do que é 

possível» \\ «Now is the time to be 
irrational, to dream beyond what  

is possible»
Diz que «temos poucas coisas, temos de as tornar raras 

e vender caras». Como é que Portugal pode valorizar a sua 

oferta e diferenciar-se?

Os portugueses têm medo de vender caro, porque têm 

medo de não vender. E confundem os seus rendimentos 

pessoais com o preço que têm que colocar os seus bens 

ou serviços no mercado, ou seja, confunde-se o mercado 

interno com o mercado externo. Eu percebo que não é fácil 

de fazer essa alteração, mas é preciso inverter o ciclo. Des-

de quando é que a atração do homem é para coisas bara-

tas? As pessoas são atraídas por coisas caras.

O mundo vai-se dividir em duas grandes ofertas: o made 

by robots, o feito pelas máquinas, que vai ser barato para 

todos termos acesso; e o handmade, o que é feito pelas 

pessoas, que é genuíno, e que vai ser caro porque há pou-

co. Nós precisamos de tomar uma posição neste segundo 

mercado. É preciso promover as coisas pequeninas, feitas 

à mão. O pequeno negócio é a base do mundo e depois al-

guns desses pequenos negócios tornam-se rockets, gran-

des negócios.

Tem-se assistido a uma tendência de associação à mar-

ca Portugal em diferentes domínios, por exemplo, a marca 

Portugal Sou Eu, a Portuguese Shoes, a Portugal Foods, a 

Stone.pt… A marca Portugal acrescenta valor aos produtos?

Sim, mas os países não têm possibilidade de acrescen-

tar sempre valor positivo a tudo o que fazem. Quanto mais 

perto dos core values do país, melhor. Portugal acrescenta 

muito valor a tudo o que esteja ligado com a nossa diversi-

dade geográfica, com a nossa dimensão de terra e de mar, 

com os produtos da terra, com o tempo, com a antiguidade, 

com o saber fazer de centenas de anos. Portugal tem tudo 

para se desenvergonhar!

You say that «we have few things, we have to make them 

rare and sell them at a high price». How can Portugal add 

value to what it has to offer, and stand out from the rest?

The Portuguese are afraid of selling at a high price, be-

cause they are worried they won’t sell at all. And they mis-

take personal income with the price they have to place 

their goods or service on the market, that is to say, they 

mistake the local market for the foreign market. I under-

stand that it is not easy to make this change, but we have 

to reverse the cycle. Since when are people attracted to 

cheap things? People are attracted to expensive things. 

This is to be split into two types of product: those ‘made 

by robots’, which will be cheap so that we can all afford 

them; and ‘handmade’, made by people, which is genu-

ine, and which will be expensive because there are few of 

them. We need to assume a position in this second market. 

We need to promote small, handmade things. Small busi-

ness is what turns the world and then some of these busi-

nesses can become rockets, and turn in major business.

There has been a trend to associate the Portugal brand 

to different fields, for example, the ‘Portugal Sou Eu’ brand, 

‘Portuguese Shoes’, ‘Portugal Foods’, ‘Stone.pt’... Does the 

Portugal brand add value to products?

Yes, but countries are not able to always add positive 

value to everything they do. The closer to the country’s 

core values, the better. Portugal adds a great deal of value 

to anything that is connected to its geographic diversity, to 

our dimension of land and sea, to produce from the land, 

to time, to antiquity, to the knowhow of hundreds of years. 

Portugal has all it needs to remove any sense of shame!

I think that the current situation is one of regaining  

our national pride. I believe that we are going through a 
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Acho que a atual conjuntura está a recuperar o orgulho 

nacional. Acredito que estamos no meio de uma revolução. 

Existe amor no sentido patriótico, mas é um amor que não 

se pratica o suficiente. No entanto, gosto de sair à rua e ver 

que há muito mais lojas de coisas portuguesas, pessoas 

mais novas a pegar nos motivos tradicionais e a fazer coi-

sas extraordinárias.

Qual a esperança que tem no Portugal do futuro?

Quero acreditar que aquilo que existe no nosso sangue 

é concreto e que incentivando o risco, criando ansiedade 

e ambição, colocando o orgulho no trabalho, voltaremos 

a ter um lugar muito importante no mundo. Existe ne-

cessidade de dogmaticamente ser otimista, no sentido de 

enfrentar o desconhecido com a convicção de que esse é 

um bom caminho, e que o caminho conhecido já foi feito! É 

preciso incentivar um estado de alerta criativo, empreen-

dedor, é preciso mesmo ter ideias e empreender. É preciso 

criar uma certa ilusão, é preciso fomentar a ilusão de um 

Portugal novo. A imaginação sempre precedeu a realidade.

Tenho muita pena que o discurso público seja um dis-

curso racional. Agora é a altura de ser irracional, de sonhar 

para além do que é possível! Há demasiada formalidade na 

forma como se aborda o futuro.

Considera-se um sonhador?

Claro que sim. É um dos desafios da minha vida. É ten-

tar que o tempo não me retire a ingenuidade. Gostaria de 

morrer a sonhar. É preciso ser disciplinado para conseguir 

continuar a sonhar, porque a vida nos vai refreando. Uma 

das questões que envelhece a sociedade é confundir-se 

sabedoria, experiência, eventualmente sucesso, com um 

certo comodismo… Acho que quem vai tendo experiência 

e quem tem mais poder, quanto mais sonhador for, mais 

possibilidade tem de ajudar o seu país e de enriquecer a 

sua vida.

revolution. There is love in feeling patriotic, but it is a love 

that isn’t practiced enough. However, I like to go out and 

see that there are many more shops selling Portuguese 

goods, younger people taking traditional motifs and mak-

ing extraordinary things out of them.

What hope do you have for Portugal in the future?

I would like to believe that what we have in our blood is 

real and that in encouraging risk taking, creating desire 

and ambition, and placing pride in our work, we will once 

again have a very important place in the world. There is the 

need to be dogmatically optimistic, in terms of facing the 

unknown with the conviction that this is the right path, 

and that the beaten path has already been trodden! We 

need to encourage a state of creative, entrepreneurial alert, 

we really need ideas and a sense of enterprise. We need to 

create a certain illusion, we need to foster the illusion of a 

Portugal reborn. Imagination always precedes reality.

It really upsets me that the public discourse has been a 

rational one. Now is the time to be irrational, to dream be-

yond what is possible! We’re far too formal when it comes 

to how we face the future.

Do you consider yourself to be a dreamer?

Of course I do. That is one of the challenges of my life. It is 

trying to stop time from taking away my ingenuity. I would 

like to die dreaming. You need discipline to be able to keep 

on dreaming, because life has a habit of holding you back. 

One of the issues that ages society, is mistaking wisdom, 

experience and possibly success, with a certain compla-

cency... I think that anyone with experience and with more 

power, the greater the ability to dream, the greater possi-

bility there is of them helping their country and enriching 

their life.
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PORTUGAL
Um Motivo de Orgulho \\ A Source of Pride
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ORGULHO PORTUGUÊS \\ PORTUGUESE PRIDE

Portugal has it all. A great location, sea as far as the eye can 

see, landscapes in every form imaginable, an alluring cli-

mate, delicious food, and an enviable peacefulness... Home 

to men and women who have made their mark in the most 

varied of fields and who, throughout the centuries, have 

carried the splendour of this small yet great nation to the 

rest of the world, Portugal shows signs of entering a new 

cycle. A Portuguese Chamber of Commerce and Indus-

try opinion poll, carried out by the Catholic University of 

Portugal, shows that 60% of Portuguese are proud of their 

nationality and 84% feel very attached to their country. 

Homeland and national pride were precisely the topics we 

broached when we met up with the faces of an innovative 

Portugal: Pedro Bastos, who does credit to the quality of 

Portuguese fish; Rita Nabeiro, who has helped lift the per-

ception of Portuguese wines internationally; Ruben Alves, 

director of the highly successful film The Gilded Cage; 

Graça Maria Martins, who reflects the nation’s heritage 

in clothing and accessories; Carolina Piteira, the promis-

ing face of Portuguese painting; and Joy J. Jung, who has 

repeatedly placed Portugal at the very top of the world’s 

hotel industry.

Portugal tem tudo. Uma localização privilegiada, uma eter-

nidade de mar, uma ampla diversidade de paisagens, um 

clima atraente, uma gastronomia rica, uma tranquilidade 

invejável... Nação de homens e mulheres que se têm dis-

tinguido nas mais variadas áreas e que têm, ao longo dos 

séculos, levado o esplendor deste pequeno grande país 

além-fronteiras, Portugal dá indícios de um novo ciclo. 

Um estudo de opinião da Câmara de Comércio e Indústria  

Portuguesa realizado pela Universidade Católica revela que 

60% dos portugueses sente orgulho na sua nacionalidade 

e 84% sente-se muito ligado ao seu país. Foi precisamente 

sobre a pátria e o orgulho nacional que falámos com ros-

tos de um Portugal inovador: Pedro Bastos, que dignifica a 

qualidade do pescado português; Rita Nabeiro, que contri-

bui para elevar a perceção dos vinhos portugueses a nível 

internacional; Ruben Alves, realizador do êxito cinemato-

gráfico A Gaiola Dourada; Graça Maria Martins, que espe-

lha o património do país em peças de roupa e acessórios;  

Carolina Piteira, uma das promessas da pintura portu-

guesa; e Joy J. Jung, que tem colocado consecutivamente  

Portugal no topo da oferta hoteleira mundial.



26 \\  Villas&Golfe

Ennobling one of Portugal’s finest treasure through his 

work, Pedro Bastos has always believed that «fish would be 

unavoidably linked to the country’s very identity». «We’re 

talking about a country of small dimensions in terms of 

land area, but with immense and underexploited sea re-

sources», recalls the managing director of Nutrifresco – a 

company supplying high quality fresh fish –, congratulat-

ing the Portuguese for their talent at improvisation, while 

lamenting that this compromises any «planning». «In ef-

fect we have to see ourselves as a small country, but one 

with great value in terms of the quality of products we have 

to offer. We should offer the very height in quality, instead 

of trying to compete through lowers prices. It is vital that 

we invest in a smarter marketing strategy, which shows 

the quality of our products and services, and in which we 

can truly have competitive added value».

Pride is certainly what Pedro Bastos feels for Portugal, 

but he has no qualms in admitting that the Portuguese 

could do more as a country. «I believe that we see our-

selves as a small country, with potential, but which has 

found it difficult to assert itself as a successful nation, 

especially in economic terms», the managing director of  

Nutrifresco explains.

«I would like Portugal to be a country where academic 

expertise (universities and research centres) empower 

the development of small / medium companies; I would 

like public decision-making 

centres to act faster when 

assessing and responding to 

company incentives; I would 

like to see skilled profes-

sional teams dedicated to 

the strategic development 

of Portuguese products 

abroad; I would like graduates to be more able to interact 

with the production area and for every non graduate em-

ployee to have a greater willingness to work methodically 

and accurately», says Pedro Bastos. «And finally I would 

like, obviously, Portugal to assert itself as a country of ex-

cellence, of top quality fish, of modern farming and of eve-

rything we decide to develop and promote!».

Dignificando uma das grandes riquezas de Portugal 

através da sua atividade, Pedro Bastos sempre entendeu 

que «o pescado estaria inevitavelmente ligado à própria 

identidade do país». «Trata-se de um país de pequena 

dimensão geográfica terrestre, mas com uma imensi-

dão marítima subexplorada», lembra o diretor-geral da  

Nutrifresco – empresa de comercialização de pesca-

do fresco de alta gama –, congratulando a capacidade de 

improviso da população portuguesa, lamentando porém 

que esta comprometa o «planeamento». «Temos efetiva-

mente que nos assumir com país de pequena dimensão, 

mas com grande valor na qualidade dos produtos que tem 

para oferecer. Devemos propor uma qualidade altíssima, 

em detrimento de procurarmos competir pela via do pre-

ço barato. É fundamental investir numa estratégia de co-

municação mais inteligente, que perceba a qualidade dos 

produtos e serviços, e onde realmente podemos ter mais-

-valias competitivas».

Orgulho é certo que Pedro Bastos sente por Portugal, 

mas não hesita em reconhecer que os portugueses po-

deriam fazer mais, enquanto país. «Creio que nos veem 

como um país pequeno, com potencialidade, mas que tem 

revelado alguma dificuldade em afirmar-se como nação 

de sucesso, sobretudo económico», afirma o diretor-geral  

da Nutrifresco.

«Gostaria que Portugal fosse um país onde o conheci-

mento académico (univer-

sidades e centros de investi-

gação) potenciasse a evolu-

ção das pequenas / médias 

empresas; gostaria que os 

centros de decisão públicos 

fossem mais céleres nas 

avaliações e respostas aos 

incentivos às empresas; gostaria que houvesse equipas 

profissionalizadas e competentes dedicadas à valoriza-

ção estratégica dos produtos portugueses além-fronteiras; 

gostaria que os licenciados tivessem mais capacidade 

de interagir com a área produtiva e que cada trabalhador 

não licenciado tivesse mais vontade de funcionar de for-

ma metódica e rigorosa», partilha Pedro Bastos. «Por fim 

gostaria, é claro, que Portugal se conseguisse afirmar como 

país de excelência, do pescado de alta qualidade, da agri-

cultura moderna e de tudo aquilo que nos propusermos 

valorizar e promover!».

«Gostaria que Portugal se 
conseguisse afirmar como país de 

excelência»\\ «I would like Portugal 
to assert itself as a country  

of excellence»

PEDRO BASTOS

«Devemos propor uma qualidade altíssima»
«We should offer the very height in quality»

Pedro Bastos (na frente) com os chefs João Oliveira, Ricardo Costa e Nuno Mendes (da esquerda para a direita).
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Heir to a name inextricably linked to Grupo Nabeiro – 

Delta Cafés, Rita Nabeiro now finds herself involved in one 

of the sectors to have best honoured the name of Portugal 

– the winegrowing industry – and in a pioneering project in 

the country – the Adega Mayor -, which, in her words, has 

helped «lift the perception of Portuguese wines and con-

sequently of Portugal».

«Portugal is a country of countless beauties and quali-

ties. I believe that the size of the country is inversely pro-

portional to its cultural and scenic diversity», says Rita 

Nabeiro, noting the importance of the sea, of the history, 

of the Portuguese language, of the cuisine, of its safe envi-

ronment, of tourism, of wine... «Portugal has unique quali-

ties and products, which set it apart, but it needs to learn 

how to market them better and to streamline its discourse 

so that the message gains in strength. Investment in some 

market niches, and focus on strategic markets have proved 

to be winning strategies. In many cases what we offer is 

indeed unique, but we need to learn how to sell and to be-

lieve in what is ours», argues the CEO of the Adega Mayor.

«I always feel proud of Portugal and the more I get to 

know the rest of the world, the more I like my country. We 

have history and a very rich legacy and, at the moment, we 

have the buoyancy to be able to grow and to be able to re-

invent ourselves», says Rita Nabeiro. «We are still a small, 

great nation, with a great history and with a whole future 

ahead of us», she continues. «I believe that Portugal is in-

creasingly in fashion and even runs the risk of becoming 

the ‘next small thing’, with regard to tourism, headed by 

its main cities – Lisbon and Oporto -, mentioned in leading 

publications, such as the New York Times».

As to the future, Rita Nabeiro dreams «of a more op-

timistic, more confident and more united Portugal». «I 

would like to see a modern and positive Portugal, in which 

education, culture and health are the cornerstones of soci-

ety and the starting point for bridges to the future. A more 

youthful country, which has learned from its mistakes of 

the past and which, above all else, is capable of modern-

ising itself while respecting its traditions and nature, as 

this is where our roots lie, and our ability to stand out from 

other nations», she concludes.

RITA NABEIRO

«Portugal está cada vez mais na moda»
«Portugal is increasingly in fashion»

Herdeira de um nome indissociável do Grupo Nabeiro 

– Delta Cafés, Rita Nabeiro vê-se hoje envolvida num dos 

setores que mais tem honrado o nome de Portugal – o vi-

nícola – e num projeto pioneiro no país – a Adega Mayor 

–, que, nas suas palavras, tem contribuído para «elevar a 

perceção dos vinhos portugueses e consequentemente  

de Portugal».

«Portugal é um país de inúmeras belezas e qualidades. 

Creio que a dimensão do território é inversamente propor-

cional à sua diversidade cultural e paisagística», afirma 

Rita Nabeiro, ressalvando a importância do mar, da história, 

da língua portuguesa, da gastronomia, do clima, da segu-

rança, do turismo, do vinho… «Portugal tem características 

e produtos únicos que o diferenciam, mas precisa de saber 

comunicar melhor e uniformizar o seu discurso para que 

a mensagem tenha mais força. A aposta nalguns nichos 

de mercado e o foco em mercados estratégicos têm-se re-

velado estratégias vencedoras. Em muitos casos já temos 

uma oferta diferenciadora mas precisamos de aprender a 

saber vender e a acreditar mais no que é nosso», defende 

a CEO da Adega Mayor.

«Sinto sempre orgulho em Portugal e quanto mais co-

nheço o resto do mundo mais gosto do meu país. Temos 

história e um legado muito rico e, neste momento, temos 

a leveza para poder crescer e nos podermos reinventar», 

diz Rita Nabeiro. «Continuamos a ser sempre uma peque-

na grande nação, com uma grande história e com todo um 

futuro pela frente», continua. «Acredito que Portugal está 

cada vez mais na moda e corre mesmo o risco de tornar-se 

a next small thing, no que respeita ao turismo, encabeçado 

pelas suas principais cidades – Lisboa e Porto –, referidas 

em jornais de referência como o New York Times».

Quanto ao futuro, Rita Nabeiro sonha «com um Portugal 

mais otimista, mais confiante e mais unido». «Gostava de 

conhecer um Portugal moderno e positivo, onde a educa-

ção, a cultura e a saúde sejam pedras basilares da socieda-

de e que permitam lançar as pontes para o futuro. Um país 

mais jovem, que tenha aprendido com os erros do passado 

e que acima de tudo saiba modernizar-se respeitando as 

suas tradições e a natureza, pois é aí que residem as nossas 

raízes e a nossa capacidade de nos diferenciarmos face às 

restantes nações», conclui.

«Precisamos de aprender a saber 
vender e a acreditar mais no que é 

nosso»\\ «We need to learn how to 
sell and to believe in what is ours»
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RUBEN ALVES

«Vejo Portugal a joia da Europa» 
«I see Portugal as the gem of Europe» 

Realizador, ator e guionista, Ruben Alves é o mentor do 

filme mais visto em Portugal em 2013. A Gaiola Dourada, 

contribuiu para «desmistificar um pouco a relação do por-

tuguês com o seu emigrante. Assumir o que o português 

tem de bom e mau. Libertar as mentes para podermos 

saber rir de nós próprios. E perceber que o que é nosso é 

nosso da maneira mais genuína», partilha o jovem luso-

-francês residente em Paris.

«Portugal é um país profundo, se calhar demasiado», 

reconhece Ruben Alves, salientando que o país «tem uma 

história fantástica», é repleto de riqueza, é extremamen-

te unido, contempla «valores de família implacáveis» e 

se congratula com uma grande «diversidade geográfica e 

cultural». Deste modo, Portugal pode diferenciar-se atra-

vés da sua identidade, sendo imperativo «não perder as 

tradições» e «não se vender, como muitos, ao capitalismo 

para destruir o nosso património», porque «isto vai ser a 

riqueza no futuro», justifica. O segredo, segundo Ruben 

Alves, reside em «ser diferente com a nossa própria iden-

tidade; ser inteligente para evoluir integrando a ‘portugali-

dade’», dando como exemplo a relevância da preservação 

de carimbos lusos como a calçada portuguesa.

Director, actor and screenwriter, Ruben Alves is the mind 

behind Portugal’s most watched film in 2013. The Gilded 

Cage [original title A Gaiola Dourada], helped to «demys-

tify a little the relationship the Portuguese have with their 

emigrants. To accept the good and bad in the Portuguese. 

To free minds so that we can laugh about ourselves. And 

understand that what is ours, is ours in the most genuine 

way», explains the young Franco-Portuguese, who lives 

in Paris. «Portugal is a country of many layers, perhaps 

too many», Ruben Alves acknowledges, stressing that the 

country «has a fantastic history», that it is loaded with 

riches, it is extremely tight-knit, it is home to «relentless 

family values» and congratulating it on its great «geo-

graphical and cultural diversity». Portugal can thus stand 

out through its identity, while it is imperative «to hang on 

to its traditions» and «not to sell itself, like so many oth-

ers, to capitalism that will lead to destroying our heritage», 

because «this will be of great value in the future», he ex-

plains. The secret, according to Ruben Alves, lies in «being 

different with our own identity; being smart so as to evolve 

by integrating «portugueseness», giving as an example 

the importance of preserving Portuguese hallmarks, such 

as Portuguese cobblestones. 

«The Portuguese have always been proud», the direc-

tor admits. «The time has now come to show this pride to 

the world, in a sensitive and elegant way», he adds. «I am 

very proud of the courage of this country and I think that it 

is a great country, but with many hurdles to overcome, with 

a feeling of inferiority, which often stops it from taking any 

steps further. We need to assert ourselves with pride and 

work out how to make our mark without arrogance, and just 

with what sets us apart».

Ruben Alves agrees that 

often there is no aware-

ness of Portugal abroad, but 

«when there is, it is posi-

tive». «The Portuguese are 

seen as a hospitable people, 

very kind, and inquisitive; 

the problem is that it as a 

country that is still poor, but this has been changing in the 

last couple of years». «I’m seeing a tremendous change in 

the image and in the interest of others for this small coun-

try, which is once again becoming great», he admits.

«In the future, I see Portugal as the gem of Europe with 

its preserved coastline, with its authentic inland areas with 

all its traditions still intact. I would like it to be a country 

unique in many ways, because we are fighting today for 

this to happen in the future», he concludes.

«O português sempre foi orgulhoso», admite o realiza-

dor. «Chegou agora o tempo de mostrar ao mundo esse or-

gulho de uma forma sensível, elegante», acrescenta. «Eu 

tenho muito orgulho na coragem deste país e acho que é 

um grande país, mas com muitos bloqueios, com um senti-

mento de inferioridade, o que muitas vezes impede ir mais 

à frente. É preciso assumir com orgulho e sabermo-nos 

impor sem arrogância, mas só com o que nos destaca».

Ruben Alves assegura 

que muitas vezes não existe 

qualquer perceção de Portu-

gal no exterior, mas «quan-

do existe é boa». «Veem os 

portugueses como um povo 

acolhedor, muito humano e 

curioso; o problema é verem 

como sendo um país ainda 

pobrezinho, mas está a mudar nestes dois últimos anos». 

«Noto uma mudança tremenda da imagem e do interesse 

dos outros por este pequeno país, que se vai tornar nova-

mente muito grande», admite.

«No futuro, vejo Portugal a joia da Europa com a sua 

costa toda preservada, com o interior genuíno com todas 

as tradições ainda vivas. Gostava que fosse um país único 

em muitas coisas, porque hoje combatemos para que isso 

aconteça no futuro», remata

«Noto uma mudança tremenda da 
imagem e do interesse dos outros 

por Portugal» \\  «I’m seeing a 
tremendous change in the image and 
in the interest of others for Portugal»
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GRAÇA MARIA MARTINS

«Inovação. Património. Mar. Educação» 
«Innovation. Heritage. Sea. Education»

Fundadora da Bainha de Copas, empresa nascida em 

2009/10 «com a esperança de reduzir os índices de cin-

zentismo dos armários e de aumentar o índice de felicida-

de das pessoas», Graça Maria Martins é igualmente estra-

tega de comunicação.

Espelhando o melhor de Portugal em peças de roupa e 

acessórios, como a saia usada pela fadista Mariza na final 

da Liga dos Campeões 2014 (uma homenagem à azuleja-

ria portuguesa), o contributo de Graça tem passado «por 

mostrar, em tudo o que a 

Bainha de Copas desenvol-

ve, o melhor do nosso têxtil, 

do nosso design, dos nossos 

artistas, reinterpretando e 

incorporando o nosso imen-

so património nos produtos 

que lançamos».

Confiando no «acreditar e 

no querer dos portugueses», Graça evoca um dos nomes 

maiores da poesia lusa quando se trata de atribuir qualida-

des a Portugal. «Somos um país que tem muita gente que 

acredita que, como dizia Pessoa, se ‘tenho em mim todos 

os sonhos do mundo’, é para empreender e fazer acon-

tecer». Mas acautela: «perspetivar um horizonte maior 

quando decidimos ir em frente requer preparar, perguntar 

mais a quem sabe, tirar mais dúvidas, planear mais».

«Reunir, juntar, unir», eis como, na sua opinião, Portugal 

pode enaltecer a sua oferta. «O desafio está em não polvi-

lhar, não fragmentar, não pulverizar», explica, sublinhando 

que «Portugal não sai valorizado com uma lógica de co-

municação por hortas».

Orgulhosa da sua pátria, Graça crê «que há cada vez 

mais portugueses com orgulho no nosso país, porque cada 

vez há mais exemplos, em diferentes áreas, de realização 

com excelência». «Inovação. Património. Mar. Educação. 

Gostava que, ditas estas quatro palavras no contexto de 

excelência, imediatamente qualquer cidadão do mundo 

pensasse em Portugal», confidencia Graça Maria Martins.

Founder of Bainha de Copas, this company set up in 

2009/10 «with the hope of reducing the levels of drabness 

found in wardrobes and to increase people’s happiness 

levels», Graça Maria Martins is also a marketing strategist.

Reflecting the best of Portugal in items of clothing and 

accessories, such as the skirt worn by Fado singer Mariza 

at the final of the 2014 Champions League (homage to 

traditional Portuguese tiles), Graça’s contribution has in-

cluded «showing, in everything that Bainha de Copas de-

velops, the best of our tex-

tile industry, of our design, 

of our artists, reinterpreting 

and incorporating our huge 

heritage in the products we 

launch». Putting her faith 

in the «belief and desire of 

the Portuguese», Graça re-

fers to one of the greatest 

names in Portuguese poetry when attributing qualities to 

Portugal. «We are a country that has many people that be-

lieve that, as Fernando Pessoa once said, if ‘I have all the 

dreams of the world within me’, they are for the making, 

and for bringing to fruition».  But she warns: «envisioning 

a broader horizon when we decide to go ahead, requires 

preparation, questioning people in the know, removing any 

doubts and planning all the more».

«Assembling, joining, uniting», this is how, in her 

opinion, Portugal can extol what it has to offer. «The  

challenge lies in refraining from sprinkling, fragmenting, 

pulverising», she explains, stressing that «Portugal will 

not become a valued nation through companies market-

ing themselves individually». 

Proud of her homeland, Graça believes «that there are 

more and more Portuguese that are proud of our country, 

because there are more and more examples, in assorted 

areas, of excellence being achieved». «Innovation. Herit-

age. Sea. Education. I would like, when these four words 

are said in the context of excellence, for any citizen of the 

world to immediately think of Portugal», confides Graça 

Maria Martins.

«Cada vez há mais exemplos, em 
diferentes áreas, de realização com 

excelência»\\  «There are more and 
more examples, in assorted areas, of 

excellence being achieved»
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CAROLINA PITEIRA

«Quero que saibam que sou portuguesa»
«I want people to know I’m Portuguese»

Considerada uma das grandes promessas da pintura por-

tuguesa, Carolina Piteira divide o seu tempo entre Lisboa 

e Londres, cidade onde vive, tendo sido já agraciada com 

diversos prémios. Um talento emergente, a jovem artista, 

embaixadora do programa Portugal Sou Eu, diz sentir muito 

orgulho no seu país e querer que saibam que é portuguesa.

«Temos tudo no nosso país!», exclama Carolina, salien-

tando o clima, as paisagens, as praias, a cozinha, o peixe, 

a hospitalidade, a simpatia e a segurança entre as mais-

-valias de Portugal. Também os campos de golfe de ex-

celência, águas propícias ao surf, «cruzeiros nos rios com 

paisagens de sonho, uma infinidade de atividades des-

portivas e de lazer para todos os gostos, hotéis e resorts de 

grande qualidade» merecem a sua referência. Repleto de 

qualidades, «Portugal precisa de promover a sua imagem 

e a sua história em operações de marketing de qualidade, 

esforços que têm vindo a ser desenvolvidos ultimamente, 

com muito sucesso», afirma Carolina.

Considered one of the bright new lights in Portuguese 

painting, Carolina Piteira divides her time between Lisbon 

and London, the city where she lives, and is already the re-

cipient of several awards. A rising talent, the young artist, 

ambassador of the Portugal Sou Eu programme, says that 

she is very proud of her country and wants people to know 

that she is Portuguese.

«We’ve got it all in our country!», exclaims Carolina, 

highlighting the climate, the landscape, the beaches, the 

food, the fish, the hospitality, the friendliness and the safe 

environment among Portugal’s assets. Also the excellent 

golf courses, the waters ideal for surfing, «river cruises 

with stunning scenery, an endless array of sports and lei-

sure activities, top quality hotels and resorts» are worthy 

of her mention. Rich in qualities, «Portugal needs to pro-

mote its image and its history through quality marketing 

campaigns, such as the very successful efforts that have 

been made recently», says Carolina. 

«Existem, neste momento, vários jovens a trabalhar ar-

duamente no mundo das artes, que apostam naquilo que 

amam e acreditam. Esta geração de novos talentos está a 

diferenciar-se por criar uma espécie de ‘Nova Tendência 

das Artes Portuguesas’, que tem uma óbvia influência de 

outras culturas que são predominantes em Portugal», des-

taca. «Os jovens portugue-

ses estão a diferenciar-se 

de todos os outros jovens 

da Europa, e, com o devido 

apoio, eles podem transfor-

mar Portugal, o charmoso 

destino de férias, num res-

peitado centro de cultura».

«Nós somos um povo 

com muito mais profundi-

dade e qualidade do que aquilo que mostramos neste mo-

mento, e temos uma história que é prova disso mesmo», 

defende Carolina, anunciando a sua intenção de «criar 

uma série de pinturas que irão homenagear os nossos  

Exploradores Portugueses assim como outras persona-

gens». «Vou fazê-los renascer, vou mostrá-los ao mundo 

através dos meus olhos».

«At the moment there are several young people work-

ing very hard in the world of arts, focusing on what they 

love and believe in. This generation of new talent is stand-

ing out by creating a kind of ‘New Trend in Portuguese Arts’, 

which has an obvious influence from other cultures that 

are for the most part in Portugal», she points out. «Young  

Portuguese people are 

standing out from the other 

young men and women of 

Europe, and, with the right 

support, they can transform 

Portugal, that charming hol-

iday destination, into a re-

spected centre for culture».

«We are a people with 

much greater depth and 

quality than what we are showing at the moment, and we 

have a history that proves just this», explains Carolina, be-

fore revealing her intention to «create a series of paintings 

that will pay homage to our Portuguese Explorers, and to 

other personalities». «I am going to bring them back to life; 

I am going to show them to the world through my eyes».

«Os jovens portugueses podem 
transformar Portugal num respeitado 

centro de cultura»\\ «Young 
Portuguese people can transform 

Portugal into a respected centre  
for culture»
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Filha da fundadora do Vila Joya Hotel Restaurant & Spa, 

e atual administradora desta unidade que tem colocado 

consecutivamente Portugal no topo da oferta hoteleira 

mundial, Joy J. Jung vê a nação como «um país pequeno, 

incrivelmente bonito e diversificado, com uma localiza-

ção privilegiada, uma Natureza espetacular e um povo do 

mais atencioso e amável». «O povo português sabe como 

transmitir o que o seu país tem para oferecer: cultura, brio, 

profissionalismo e beleza interior. Portugal tem tudo isso: 

é a casa longe de casa», garante a alemã residente no país 

há 11 anos.

«Do meu ponto de vista, Portugal tem de concentrar-se 

mais em si próprio. Nichos de mercado têm de ser explo-

rados mais profundamente, e Portugal deveria aproveitar 

para mostrar de que forma se consegue diferenciar da 

produção em massa e do low cost. Esta poderá ser uma 

boa estratégia para países maiores, mas sinto que Portugal 

tem um dom, que é centrar-se na alta qualidade e nas suas 

raízes», refere Joy, assumindo simultaneamente o imenso 

orgulho que sente por Portugal. «Penso que os portugue-

ses também deveriam sentir muito mais orgulho da sua 

Daughter of the founder of the Vila Joya Hotel Restau-

rant & Spa, and current administrator of this establish-

ment, which has repeatedly placed Portugal at the very top 

of the world’s hotel industry, Joy J. Jung sees the nation as 

«a small, thus very amazing, beautiful and diverse country, 

with a very privileged location, outstanding nature, and it 

has the most caring and loving people». «The Portuguese 

people know how to transmit what their country brings 

along: culture, pride, professionalism, and inner beauty. 

Portugal has it all: it is home away from home», ensures 

the German, living in the country for the last 11 years.

«From my point of view, Portugal needs to focus more 

on itself. Niche markets need to be worked out more in 

detail, and Portugal should take advantage to show much 

more how it can differentiate from mass production and 

low cost. These two might be a good strategy for bigger 

countries, but I feel that Portugal has a gift, and this is to 

focus on high quality and on its roots», explains Joy, while 

at the same time admitting the great pride she feels for  

Portugal. «I think that the Portuguese should take more 

pride in their history and in their present, without ever 

JOY J. JUNG

«Portugal é hoje visto como uma estrela em ascensão»
«Portugal is seen today as a rising star»

história e do seu presente, sem jamais esquecer de lançar 

as bases para um futuro do qual se possam igualmente or-

gulhar muito», acrescenta.

«Acredito que Portugal é hoje visto como uma estre-

la em ascensão, especialmente no meu setor, que é o do 

turismo e da gastronomia. Todos nós conseguimos sentir 

isso, e eu vejo Lisboa, em 

particular, como um exem-

plo de destaque. Quando 

falo com pessoas que ainda 

não visitaram Portugal, to-

das elas têm uma ideia bo-

nita deste país e todas elas 

se sentem ansiosas por nos 

visitar», diz a administradora do Vila Joya.

Joy J. Jung acredita que «Portugal se irá tornar mais 

forte, mais rico e com grande brio. Continuará a trabalhar 

nas suas qualidades e pontos fortes internos, recuperan-

do com garra as suas raízes e tradições». «Com a ajuda da 

imaginação do povo, Portugal continuará a crescer e a criar 

aquilo que se destaca, e encontrará o seu próprio lugar: um 

sítio excecionalmente bonito na Terra», remata.

forgetting to lay the foundations for a future in which they 

also take great pride», she adds.

«I believe that Portugal is seen today as a rising star, 

especially in my sector of tourism and gastronomy. We all 

can feel this, and I see Lisbon, especially, as an outstand-

ing example. When I speak to people that have not vis-

ited Portugal yet, all of them 

have a lovely, beautiful im-

age of it, and all of them are 

very keen to come to visit 

our Portugal», says the ad-

ministrator of Vila Joya.

Joy J. Jung believes that 

«Portugal will become 

stronger, richer and prouder. Portugal will continue to work 

on its inner strength and qualities by powerfully reawaken-

ing its roots and traditions». «With the help of the people’s 

imagination, Portugal will continue to grow personally, will 

continue to create the outstanding, and will position itself 

within itself: a remarkable, wonderful place on earth»,  

she concludes.

 «Portugal tem um dom, que é 
centrar-se na alta qualidade e nas 

suas raízes»\\«Portugal has a gift, 
and this is to focus on high quality 

and on its roots»

Joy J. Jung com o seu pai, Klaus Jung.
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CRISTINA AMARO
Pivot / diretora editorial Imagens de Marca e sócia fundadora da olhoazul, conteúdos com visão
Imagens de Marca anchor and editorial director and founding partner of olhoazul, contéudos com visão

Tive o privilégio de passar o ano de 2013, e parte de 2012, a 

viajar pelo mundo. Foram vários continentes, mais de uma 

dezena de países visitados, milhares de quilómetros percor-

ridos de avião, carro, buggy, barco, tuk-tuk e até a pé, para 

conhecer a fundo as marcas nação que faziam parte da pri-

meira série especial «Imagens de Marca Travel Brands». 

Conheci diferentes culturas, vivi momentos fabulosos, 

mergulhei em rios de águas turvas sem pensar no que 

escondia a sua falta de transparência... corri em dunas e 

senti os cheiros de mercados de rua e hotéis de luxo. Provei 

iguarias e conheci histórias e pessoas que nunca mais vou 

esquecer... Mas uma coisa trouxe de todas as viagens: nada 

é tão bom como Portugal!

Não são palavras soltas, as que aqui deixo. São sentimen-

tos de quem viveu muitas experiências, as suficientes 

para perceber que todos os lugares têm coisas boas e más. 

Como tudo na vida! Não há lugares perfeitos como não há 

pessoas perfeitas mas uma coisa eu vos garanto: Portugal 

é mesmo especial! Apesar de tantos problemas, que tem 

e deve resolver com o contributo de todos nós, o nosso 

país tem bons médicos para tratar a nossa saúde (o bem 

mais básico da vida), excelente gastronomia, boa rede de 

transportes e estradas, belíssima tecnologia que nos liga 

ao mundo sem cortes nem interrupções, água potável de 

confiança, um clima e paisagens maravilhosas... e tem 

uma coisa que talvez poucos se lembrem da sua impor-

tância: segurança!

Portugal tem uma magia que somente quem conhece 

muitos outros lugares a sente.... Não se trata de ser o meu 

país, a minha casa, o local onde nasci. Trata-se de ser isen-

to e de ter base de comparação. A nossa energia é única! É 

isso que nos distingue e nos torna memoráveis. É isso que 

toca quem nos visita e quer voltar. É isso que nos faz hoje 

andar nas bocas do mundo...

Eu acredito em Portugal e faço, todos os dias, a minha parte 

para que amanhã o meu país possa ser melhor. Tal como o 

colibri. E se todos o fizermos podemos mesmo vir a ser um 

dos melhores do mundo! 

Portugal tem uma Energia Única!

I had the privilege of spending 2013, and part of 2012, trav-

elling the world. There were several continents, more than a 

dozen countries visited, thousands of kilometres travelled 

by plane, car, buggy, boat, tuk-tuk and even by foot, to gain 

a thorough knowledge of the nation brands that figure in 

the first special «Imagens de Marca Travel Brands» series.

I experienced different cultures, I lived fabulous moments, 

I dived into the murky waters of rivers without thinking 

about what their lack of transparency hid... I ran through 

dunes and enjoyed the aromas of street markets and lux-

ury hotels. I tasted delicacies, heard stories and met people 

I’ll never ever forget... But there is one thing I learnt from all 

these travels: nothing is as good as Portugal!

This isn’t just idle talk, I’m making here. These are the feel-

ings of someone who has been through many experi-

ences, enough of them to realise that every place has good 

and bad things about it. Like everything in life! No place is 

perfect just as no person is perfect, but there is one thing I 

can assure you of: Portugal is truly special! Despite all the 

problems it has and needs to sort out, with help from us 

all, our country has good doctors to take care of our health 

(the most basic asset in life), great food, good transport 

facilities and roads, beautiful technology that connects 

us to the world without cuts or interruptions, safe drink-

ing water, a wonderful climate and landscapes... and it has 

one thing that perhaps few remember the importance  

of: security!

Portugal has a magic that only anyone who has been to 

many other places can feel... It’s nothing to do with it be-

ing my country, my home, my birthplace. It’s about being 

impartial and having a basis for comparison. Our energy 

is unique! This is what sets us apart and makes us mem-

orable. This is what touches anyone who visits us and 

wants to come back. This is what makes us the talk of the 

world today...

I believe in Portugal and every day I do my part so that to-

morrow my country can be better. Just like the humming-

bird. And if all we do the same, then we may even come to 

be one of the best in the world!

OPINIÃO \\ OPINION

Portugal has a Unique Energy!



PAULO NEVES 
TEXTO TEXT ESTELA ATAÍDE \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY  ABEL ANDRADE; 6 - PEDRO NEVES

«Vivo para aquilo que faço» 
«I live for what I do»

ART  CULTURE
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Born in 1959, Paulo Neves soon showed a talent for 

working with materials. He was less than ten years old 

when he carved his first piece, a statue of Christ, made out 

of bits of firewood meant to fuel the fireplace. To this day, 

this is still his material of choice, «because wood is warm, 

it’s organic». He does how-

ever like to «experiment with 

many materials, to discover 

them», because each of them 

brings about different pieces 

and «what is made of wood is 

completely different to what is 

made in stone, what you make 

out of plastic cannot be made 

out of bronze». «My work has 

a lot to do with my relationship with the material, with this 

conversation I have with it», the sculptor explains. From 

conversing with material, he moves to communicating 

with his surroundings. After being a means of commu-

nication with himself, art is his language to communicate 

with the world.

Nascido em 1959, rapidamente Paulo Neves revelou ta-

lento para trabalhar materiais. Tinha menos de dez anos 

quando esculpiu o seu primeiro trabalho, um Cristo, a par-

tir de achas de madeira destinadas a alimentar a larei-

ra. Ainda hoje, é este o seu material de eleição, «porque a 

madeira é quente, é orgânica». 

Gosta, no entanto, de «expe-

rimentar muitos materiais, de 

descobri-los», porque cada 

um permite trabalhos distin-

tos e «o que se faz em madeira 

é completamente diferente do 

que se faz em pedra, o que se 

faz em plástico não é possível 

fazer-se em bronze». «O meu 

trabalho tem muito a ver com a relação com o material, 

com esta conversa que tenho com ele», explica o escultor. 

Da conversa com o material, salta para a conversa com o 

que o rodeia. Depois ser um meio de comunicação consi-

go mesmo, a arte é a sua linguagem para comunicar com 

o mundo. 

«O meu trabalho tem muito a ver 
com a relação com o material, com 
esta conversa que tenho com ele» 
\\«My work has a lot to do with my 
relationship with the material, with 

this conversation I have with it»

Fascinado pela arte, inscreveu-se na Faculdade de Belas 

Artes do Porto, mas rapidamente abandonou a instituição 

para partir rumo à Europa, impulsionado pela «necessida-

de de visitar museus, de ver outras coisas». De regresso a 

Portugal, instalou-se em Cucujães, terra que o viu nascer e 

que não troca «por nada» – «Cucujães para mim é o cen-

tro do mundo, porque eu aqui tenho tudo». 

Embora admita que viver fora das grandes cidades é di-

fícil, Paulo Neves acredita que o isolamento foi importante 

no seu percurso, para descobrir o seu estilo sem assimilar 

influências. Em Cucujães, onde tem os seus ateliês, salta 

de espaço em espaço, de trabalho em trabalho, evitando 

trabalhar sempre no mesmo ambiente, porque «às vezes é 

preciso darmos tempo às coisas, distanciarmo-nos delas» 

e porque não lhe agrada misturar materiais. Acha que «a 

madeira dá-se mal com a pedra, o bronze dá-se mal com o 

ferro, o ferro dá-se mal com a madeira». De um ambiente 

para o outro, a sua arte marca o compasso e domina o seu 

quotidiano - «vivo para aquilo que faço». 

Fascinated by art, he enrolled in the Oporto School of 

Fine Arts, but he soon left the institution, to head off to  

Europe, driven by the «need to visit museums, to see 

other things». When he returned to Portugal, he settled in  

Cucujães, the place of his birth and somewhere he wouldn’t 

swap «for the world» - «Cucujães for me is the centre of 

the world, because I have everything here».

Although he admits that living away from major cities 

is difficult, Paulo Neves believes that isolation has proved 

important in his journey, in discovering his style without 

taking in any influences. In Cucujães, where he has his 

studios, he moves from space to space, from work to work, 

making sure he doesn’t always work in the same environ-

ment, because «sometimes you need to give things time, 

to distance yourself from them» and because he doesn’t 

like mixing materials. He believes that «wood doesn’t get 

on well with stone, bronze doesn’t get on well with iron, 

iron doesn’t get on well with wood». From one environ-

ment to the other, his work sets the rhythm and takes over 

his everyday life - «I live for what I do».
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Believing that «being an artist is a bit like being a her-

mit, being a monk», as you need to «pray every day, in the 

sense of reflecting, of working», he extends the religious 

theme into many of his works. A man of faith, he confesses 

to believing in angels - «I believe deeply in angels and I 

think that I have angels that protect me and that are tak-

ing care of me» - and angels are what appear again and 

again in the works he produces. Angels, statues of Christ, 

saints, tabernacles or «Staircases to Heaven», very twist-

ed staircases, born from sac-

rificed trees, which are unable 

to grow in the middle of others, 

«because life also has com-

plicated things, it has difficult 

and sinuous curves» before 

you can reach heaven.

Able to look back over a career spanning more than 

three decades, his work will always remain incomplete, 

however. «I would like to live for many years, I believe I 

have very much to do,» he confesses. Confident that, more 

than being explained, his pieces should be felt, the sculp-

tor believes that his work «does not require discussion, 

people see and feel or don’t feel, they like something or 

they don’t». «I want people to feel, because I think that it is 

much more important to feel than to think,» he concludes.

Acreditando que «ser artista é um bocado como ser ere-

mita, ser monge», por ser necessário «rezar todos os dias, 

no sentido de refletir, de trabalhar», estende a temática re-

ligiosa para muitas das suas obras. Homem de fé, confes-

sa-se crente em anjos - «acredito muito em anjos e acho 

que tenho anjos que me protegem e que tomam conta de 

mim» - e são os anjos que recorrentemente nascem dos 

materiais que trabalha. Anjos, Cristos, santos, sacrários ou 

«Escadas Para o Céu», escadas muito tortas, nascidas de 

árvores sacrificadas, que não 

conseguem crescer no meio 

das restantes, «porque a vida 

também tem coisas compli-

cadas, tem curvas difíceis e 

sinuosas» antes de se chegar 

ao paraíso.

Contando com mais de três décadas de carreira, o seu 

trabalho estará no entanto sempre incompleto. «Gostava 

de viver muitos anos, acho que tenho muita coisa para fa-

zer», confessa. Confiante de que, mais do que explicadas, 

as suas obras devem ser sentidas, o escultor defende que 

o seu trabalho «não vive do discurso, as pessoas olham e 

sentem ou não sentem, gostam ou não gostam». «Quero 

que as pessoas sintam, porque acho que é muito mais im-

portante sentir do que pensar», remata. 

«É muito mais importante sentir 
do que pensar» \\ «It is much 

more important to feel than  
to think»
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MARK KOSTABI
«Procuro uma imaginação desenfreada» 

«I strive for unbridled imagination»
TEXTO TEXT CAROLINA XAVIER E SOUSA (COM A COLABORAÇÃO DE TIAGO FEIJÓO) \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©MARK KOSTABI

Owner of an irreverent spirit and an unquestionable talent, 

Mark Kostabi figures among the most celebrated contem-

porary artists. He was born in Los Angeles in 1960, but now 

divides his time between New York and Rome. His work, 

covering painting, sculpture and music can be seen in top 

museums, such as the MoMA or the Guggenheim, and has 

been purchased by famous names that include Bill Gates 

and Bill Clinton. To date Kostabi had created and sold more 

than 20,000 paintings and had no doubt that his name will 

come to be seen on a par with Michelangelo, Caravaggio or 

Picasso. Indeed, «in Mars, everyone already sees that».

Dono de um espírito irreverente e de um talento inques-

tionável, Mark Kostabi está entre os mais aclamados ar-

tistas contemporâneos. Nasceu em Los Angeles em 1960, 

mas divide hoje o seu tempo entre Nova Iorque e Roma. A  

sua obra, transversal à pintura, à escultura e à música, 

pode ser admirada em museus de topo como o MoMA ou 

o Guggenheim, tendo sido já adquirida por personalidades 

como Bill Gates ou Bill Clinton. Kostabi fez e vendeu até 

hoje mais de 20 mil quadros e não tem dúvidas de que o 

seu nome virá a ser equiparado ao de Michelangelo, Cara-

vaggio ou Picasso. Aliás, «em Marte, já todos veem isso». 

ART  CULTURE
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Filho de pais estónios, Mark Kostabi cresceu na cidade 

californiana de Whittier, mas foi em Fullerton, na California 

State University, que estudou desenho e pintura. Mudou-se 

para Nova Iorque em 1982, onde sobressaiu na cena artística 

de East Village pela sua faceta provocadora, publicando au-

toentrevistas que refletiam sobre a mercantilização da arte 

contemporânea. A propósito deste tema, Kostabi entende 

hoje que «desde o fulgor de Warhol, Rauschenberg e Arman 

no início da década de 1960, tem sido mais uma involução». 

«Houve alguns momentos entusiasmantes nos anos 80 e 

espero que eu seja considerado parte deles. Pessoalmente, 

procuro uma imaginação desenfreada», acrescenta.

Foi precisamente na década de 80 que o seu trabalho 

ganhou visibilidade em ga-

lerias nova-iorquinas, alar-

gando-se posteriormente 

aos EUA, Japão, Alemanha 

e Austrália. Em 1988, criou 

o Kostabi World, o seu ate-

lier em Manhattan que 

atualmente emprega mais 

de uma dezena de pessoas, entre assistentes de pintura e 

criativos. A sua «fábrica», de onde saem cerca de 200 tra-

balhos por ano, é geradora de alguma controvérsia, mas a 

verdade é que Kostabi tem vindo a conquistar admiradores 

um pouco por todo o mundo e parece que entre os com-

pradores das suas pinturas se encontram personalidades 

como Bill Gates, Bill Clinton ou Arnold Schwarzenegger.

Passadas mais de duas décadas, Kostabi mantém o seu 

espírito irreverente. «Fisicamente, sou um ser humano, 

mas isso termina aí. Fui possuído pelo espírito Kostabi que 

veio de Marte em 1976, quando eu tinha 15 anos. Desde en-

tão, tenho vindo a ser controlado pelo marciano Kostabi 

Son of Estonian parents, Mark Kostabi grew up in the 

Californian city of Whittier, but it was in Fullerton, at  

California State University, that he studied drawing and 

painting. He moved to New York in 1982, where he stood 

out in the East Village art scene for his provocative na-

ture, publishing self interviews reflecting on the commer-

cialisation of contemporary art. With regard to this subject,  

Kostabi now believes that: «Since the early 1960s bril-

liance of Warhol, Rauschenberg and Arman, it’s been more 

of a devolution». «There were some exciting moments in 

the 80s and I hope I’m considered part of that. Personally I 

strive for unbridled imagination», he adds.

It was precisely during the 80s that his work gained in 

visibility in New York gal-

leries, before then spread-

ing to the rest of the US, 

Japan, Germany and Aus-

tralia. In 1988 he created 

Kostabi World, his studio in 

Manhattan, which currently 

employs more than a doz-

en people, among painting assistants and designers. His 

«factory», which produces more than 200 works a year, 

has been cause for a certain amount of controversy, but in 

actual fact, Kostabi has won admirers all around the world 

and among those buying his paintings are names such as 

Bill Gates, Bill Clinton and Arnold Schwarzenegger. 

More than two decades down the line, Kostabi retains 

his irreverent spirit. «Physically, I am a human being, but 

that’s where it stops. I was possessed by the Kostabi Drone 

Spirit, which came from Mars in 1976 when I was 15 years 

old. Ever since then I’ve been controlled by the Martian 

Kostabi who directs my every move», the artist explains, 

que controla todos os meus movimentos», refere o artista, 

plenamente convicto de que o seu nome virá a ser equipa-

rado ao de Michelangelo, Caravaggio ou Picasso. Aos dois 

últimos, acrescenta De Chirico, Hopper e Warhol como al-

guns dos artistas que o influenciaram. «Caravaggio ainda 

me parece ser o melhor dos jovens artistas eternos. Vejo 

sempre algo de novo de cada vez que revisito as suas obras 

na minha terra natal adotiva, Roma», diz Kostabi.

As suas pinturas, repletas de silhuetas e cores vibran-

tes, celebram na generalidade as formas humanas, expri-

mindo uma «linguagem universal». Talvez seja esse um 

dos motivos que levam a sua obra a constar em mais de 

50 coleções permanentes, incluindo os célebres Museum 

of Modern Art (MoMA), o Metropolitan Museum of Art e o 

Guggenheim (EUA), a Galleria Nazionale d’Arte Moderna 

(Roma) e o Groninger Museum (Holanda).

A sua dinâmica enquanto artista espelha-se nos mais 

variados domínios. Desenhou capas de álbuns para gran-

des nomes da música como Guns ‘N’ Roses ou Jimmy Scott; 

desenhou produtos diversos, incluindo um relógio Swatch, 

copos Alessi e uma camisola para a Volta à Itália em  

Bicicleta (Giro d’Italia); colaborou com vários outros nomes 

das artes, como Enzo Cucchi, Arman ou Howard Finster.

Artista multifacetado, Kostabi reconhece não ter prefe-

rência por qualquer forma de expressão artística. «Gos-

to de todas. Tive bastante sucesso material na pintura e,  

entirely convinced that his name will come to be seen on 

a par with Michelangelo, Caravaggio or Picasso. To the final 

two, he adds De Chirico, Hopper and Warhol as some of the 

artists to have influenced him. «Caravaggio still seems like 

the best eternal young artist. I always see something new 

every time I revisit his paintings in my adopted hometown, 

Rome», says Kostabi.

On the whole his paintings, rich in silhouettes and bright 

colours, celebrate the human form, expressing a «univer-

sal language». This is possibly one of the reasons why his 

work figures in more than 50 permanent collections, in-

cluding the famous Museum of Modern Art (MoMA), the 

Metropolitan Museum of Art and the Guggenheim (USA), 

the Galleria Nazionale d’Arte Moderna (Rome) and the  

Groninger Museum (the Netherlands).

His dynamic nature as an artist is reflected in the most 

varied of fields. He has designed album covers for major 

music acts, such as Guns ‘N’ Roses or Jimmy Scott; he has 

designed an array of products, including a Swatch watch, 

Alessi glasses and a jersey for the Giro d’Italia bike race; 

and he has collaborated with several other names in the 

art world, including Enzo Cucchi, Arman or Howard Finster.

A multifaceted artist, Kostabi acknowledges that he has 

no preference for any particular form of artistic expres-

sion. «I love it all. I’ve had a lot of material success in paint-

ing and recently sculpture, but I feel my real breakthrough 

«Fiz e vendi mais de 20 mil quadros 
e estou nas coleções de museus 

de topo» \\ «I have made and sold 
over 20,000 paintings and I’m in top 

museum collections»
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recentemente, na escultura, mas sinto que a minha revela-

ção será na música, que tem uma audiência muito maior», 

afirma. Nesta área, Kostabi tem três álbuns editados e soma 

vários concertos a nível internacional, tanto a solo como 

com outros músicos, entre os quais, Ornette Coleman, Jerry 

Marotta, Tony Levin e Tony Esposito. As suas composições 

foram também tocadas de forma independente por Rein 

Rannap, Kristjan Jarvi, Maano Manni, Delilah Gutman e 

pela Orquestra Sinfónica Nacional da Estónia.

Dono de um extenso e diversificado currículo, Kostabi 

tem vindo a inspirar diversos documentários e livros so-

bre o seu percurso e é alvo de grande interesse mediático, 

tendo figurado em inúmeros momentos televisivos, como 

o 60 Minutes ou o The Oprah Winfrey Show, e nas páginas 

do The New York Times, da Forbes e de tantos outros. Além 

do seu programa televisivo semanal, o The Kostabi Show, 

encontra-se a trabalhar numa série de esculturas de bron-

ze em Pietrasanta (Itália), «que estão a ter imenso sucesso 

comercial no Texas» e está igualmente «a colaborar em 

pinturas enormes com Cicciolina, o que, provavelmente, 

irá gerar uma tempestade global na comunicação social». 

Contudo, o verdadeiro sonho de Kostabi «é ser musical-

mente equiparado a Iggy Azaela, atualmente no primeiro 

e no segundo lugares da tabela Billboard Hot 100, um feito 

que apenas os Beatles tinham alcançado até agora». «Fiz 

e vendi mais de 20 mil quadros e estou nas coleções de 

museus de topo. Mas depois do meu primeiro sucesso na 

música, serei conhecido como o músico que também pin-

ta», conclui.

will be in music, which has a much larger audience», he 

says. In this area, Kostabi has released three albums and 

has performed many concerts internationally, on his own 

and with other musicians, including Ornette Coleman, 

Jerry Marotta, Tony Levin and Tony Esposito. His com-

positions have also been played independently by Rein  

Rannap, Kristjan Jarvi, Maano Manni, Delilah Gutman and 

by the Estonian National Symphonic Orchestra. 

Bearer of a extensive and diverse portfolio, Kostabi has 

been the inspiration for several documentaries and books 

about his career, and he is the subject of great media in-

terest, having appeared on countless television shows, in-

cluding 60 Minutes or The Oprah Winfrey Show, and on the 

pages of The New York Times, of Forbes magazine and of 

so many others. In addition to his weekly television show, 

The Kostabi Show, he is now working on a series of bronze 

sculptures in Pietrasanta (Italy), «which are having strong 

commercial success in Texas» and is also «collaborat-

ing on large paintings with Cicciolina, which will probably 

generate a global media storm». However, Kostabi’s true 

dream «is to be musically on par with Iggy Azaela, who 

is currently both number 1 and number 2 on the Billboard 

Hot 100, a feat only the Beatles have achieved before». «I 

have made and sold over 20,000 paintings and I’m in top 

museum collections. But after my first number one hit, I 

will be known as a musician, who also makes paintings», 

he concludes.

OPINIÃO \\ OPINION

A avaliação de uma obra depende acima de tudo da  

sua autenticidade.

No caso das obras de arte históricas, o comprador deve 

procurar a sua proveniência, ou seja, as galerias de arte e 

coleções privadas por onde esta passou desde que saiu 

do atelier do artista – todas as exposições onde esteve 

presente, todos os catálogos de exposições, artigos e mo-

nografias em que figurou ou foi mencionada. Hoje em dia 

todas as leiloeiras e galerias de arte relatam a proveniência 

de uma obra de arte.

Estas informações encontram-se reunidas no Catalogue 

Raisonné (CR) – publicação estabelecida pelos peritos e 

especialistas no artista e que agrupa cronologicamente to-

dos os trabalhos deste.

O facto de uma obra de arte figurar no CR é uma excelen-

te indicação mas não garante a 100% a sua autenticidade, 

isto porque pode haver imitações de muito boa qualidade a  

circular. Para se assegurar da autenticidade de uma obra de 

arte histórica o comprador deve obter a garantia mais ele-

vada que existe: o certificado de autenticidade. Este é emi-

tido pelo perito, ou grupo de peritos, que reúnem compe-

tências enquanto especialistas da obra de um artista. Uma 

vez emitido, o certificado de autenticidade deve seguir a 

obra de arte sempre, não podendo nunca ser duplicado. Se 

o proprietário decide vender a obra de arte o certificado de 

autenticidade faz parte da venda e deve obrigatoriamente 

acompanhar a obra. 

É essencial adquirir uma obra de arte histórica numa gale-

ria estabelecida ou num negociante de arte que tenha tra-

balhado com a obra do artista durante muitos anos. Estes 

são reconhecidos internacionalmente por serem especia-

listas nos seus artistas e são facilmente identificáveis en-

tre profissionais.

A Autenticidade de uma Obra de Arte

The evaluation of an artwork depends first and foremost of 

its authenticity.

In the case of an historical artwork, the buyer must find out 

its provenance, which means the private collections and/

or international galleries that have owned it after it left the 

artist’s studio − exhibitions to which it has been loaned, as 

well as exhibition catalogues, articles and monographs in 

which the work has been mentioned and illustrated.

All this information is gathered in the Catalogue Raisonné 

(CR) established by the experts, which chronologically 

lists all of the artist’s works.

The fact that an artwork figures in the CR is already an 

excellent indication but does not 100% ensure its authen-

ticity, as very good fakes could be circulating around. To 

be totally certain of an historical artwork’s authenticity, 

the buyer must obtain its certificate of authenticity, the 

highest guarantee he can get. An expert or several experts 

within a committee with particular knowledge of this art-

ist’s work, issue this certificate of authenticity. Once issued, 

the certificate must stay with the artwork at all times for 

subsequent buyers, as a second one can never be issued 

for the same work, nor can it be duplicated. If the buyer de-

cides to resell his artwork in the future, the certificate must 

necessarily be part of the sale.

To conclude, one must say that it is essential to buy an art-

work from an internationally established gallery, or a deal-

er who has been working with the artist’s work for many 

years. These dealers are internationally recognised as be-

ing experts on their artists and are usually well known and 

identified amongst professionals.

The Authenticity of a Work of Art

RUI FREIRE
Diretor da Galerie Jaeger Bucher, Paris
Director at the Galerie Jaeger Bucher, Paris
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FERNANDO MEIRELES
«Faço os instrumentos como se fossem 

todos para mim» \\ «I make the 
instruments as if they were for me»

TEXTO TEXT ESTELA ATAÍDE \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ABEL ANDRADE

Looking up, now and then, from a cavaquinho [similar to 

a ukulele] he is making, Fernando Meireles, musician and 

craftsman, talks about his love for music and shares the 

expertise that he dedicates each day to the instruments he 

so lovingly creates. In his studio in Coimbra, he produces 

violins, Portuguese guitars, mandolins, concertinas, violas 

braguesas [a stringed instrument from Braga], violas bei-

roas [a stringed instrument from Castelo Branco], violas 

toeiras [another stringed instrument], cavaquinhos and 

hurdy gurdies. Of this last medieval instrument, Fernando 

is the only maker in Portugal. In each instrument he makes, 

he avoids any short cuts offered by technology, preferring 

to use traditional techniques to treat anyone who uses his 

services to instruments, which, more than playing tunes, 

are an ode to the beauty of music.

How long does it take to make a cavaquinho?

It always takes a fortnight, working on it every day. It is 

an instrument that is very easy to make and for it to sound 

good, because it is very small. It plays in a very high reg-

ister and this makes it an instrument that is easy to con-

struct. Making a cavaquinho and drawing a tune out of it 

is very easy, because it only plays high notes. What is very 

difficult is to make a cavaquinho that is very attractive to 

the eye, which has a warm and pleasant sounding timbre. 

Getting instruments to play high notes is very easy; getting 

instruments to play low notes is very easy. These instru-

ments are easy to achieve; balancing the two, now that’s 

the hard part.  

What other kinds of instruments do you make?

I make Portuguese guitars, mandolins, hurdy gurdies, 

Desviando pontualmente a sua atenção de um cavaqui-

nho em processo de construção, Fernando Meireles, mú-

sico e artesão, conversou sobre o seu amor pela música e 

partilhou a perícia que diariamente dedica aos instrumen-

tos que tão cuidadosamente cria. Do seu ateliê, em Coim-

bra, saem violinos, guitarras portuguesas, bandolins, con-

certinas, violas braguesas, beiroas e toeiras, cavaquinhos e 

sanfonas, sendo que deste instrumento medieval é o único 

construtor em Portugal. Em cada instrumento que faz, foge 

do facilitismo da tecnologia e recorre às técnicas tradicio-

nais para brindar quem a ele recorre com instrumentos 

que mais do que entoarem acordes, são uma ode à beleza 

da música. 

Quanto tempo demora a construir um cavaquinho?

Demoro sempre quinze dias, todos os dias a trabalhar 

nele. É um instrumento muito fácil de fazer e de soar bem, 

porque é muito pequeno, toca num registo bastante agudo 

e isso torna-o num instrumento fácil de ser construído. Fa-

zer um cavaquinho e pô-lo a soar é bastante fácil, porque 

ele só debita a zona aguda. Muito difícil é fazer um cava-

quinho que esteticamente seja muito apelativo, que tenha 

uma qualidade tímbrica quente, bonita. Pôr instrumentos a 

tocar agudos é muito fácil, pôr instrumentos a tocar graves 

é muito fácil. Esses instrumentos são fáceis de conseguir, 

agora equilibrar os dois é muito difícil. 

Que outros instrumentos constrói?

Faço guitarras portuguesas, bandolins, sanfonas, con-

certinas, violas braguesas… desdobro-me por muitos ins-

trumentos. Desde há bastante tempo para cá deixei de 

aceitar encomendas, faço os instrumentos que quero e 

ART  CULTURE
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quando me apetece. Gosto mais de trabalhar com o meu 

tempo, sem estar pressionado. Faço isto porque gosto, 

não faço por questões mercantilistas e então prefiro ter o 

meu tempo e fazer as coisas no tempo certo, sem estar a  

ser pressionado.

Acredita que parte da sua sabedoria ao fazer instrumen-

tos vem do facto de os tocar? 

É importante, porque eu comecei a fazer instrumentos 

sobretudo para suprimir as lacunas que havia. Comecei 

nos anos 1980, quando nesta área dos instrumentos tra-

dicionais se faziam instrumentos muito toscos. E nós, 

músicos mais citadinos, não tínhamos muita margem de 

manobra. Eu tinha estudado violino, já tinha lido muita 

coisa sobre a construção dos violinos, sobre as madeiras, 

as cordas, os vernizes, as técnicas de construção da época 

do Stradivarius, do século XVI, XVII, e resolvi fazer um ca-

vaquinho. Depois, andava a tocar o cavaquinho no grupo 

folclórico aqui da Associação Académica da Universidade 

de Coimbra e as pessoas começaram a pedir-me para fa-

zer. Comecei por aí e descobri que era isto mesmo que eu 

sabia fazer bem. 

Que músicos recorrem a si?

Júlio Pereira, Pedro Caldeira Cabral, Amadeu Magalhães, 

Paulo Soares. Os instrumentistas mais destacados to-

cam quase todos com os meus instrumentos. Isto requer 

muitos conhecimentos técnicos, muita habilidade, mui-

to gosto. Faço muitas guitarras portuguesas para fora de  

Portugal, sanfonas também. Devido ao cuidado que eu te-

nho e à qualidade dos instrumentos que faço, o meu traba-

lho é muito reconhecido e é bastante apreciado pelos mú-

sicos. O meu trabalho é um trabalho fino, requintado, mais 

de instrumento de concerto. Um músico de carreira prefere 

concertinas, violas braguesas... you’ll find me bent over 

many instruments. I stopped taking orders quite some 

time ago now; I make the instruments that I like and when 

I feel like it. I prefer to work at my own pace, without hav-

ing to feel hurried. I do this because I like it; I don’t do it for 

any monetary gain and so I prefer to take my time and do 

things in the right time, without being hurried.

Do you think that part of your instrument-making kno-

whow comes from the fact that you play them?

It is important, because I started making instruments, 

more than anything else, to fill the gaps that existed then. 

I began in the 80s, when, within the field of traditional in-

struments, only very crude instruments were being made. 

And more urban musicians, like me, didn’t have much 

room for manoeuvre. I had studied the violin, I had already 

read a great deal about making violins, about the woods, 

the strings, the varnishes, the construction techniques of 

the time of Stradivarius, of the 16th and 17th centuries, and 

I decided to make a cavaquinho. Then I started playing 

the cavaquinho in the folk group here in the Associação  

Académica da Universidade de Coimbra and people start-

ed asking me to make them. That’s how I started and I dis-

covered that I was really good at it.

Which musicians come to you?

Júlio Pereira, Pedro Caldeira Cabral, Amadeu Magalhães, 

Paulo Soares. Almost all of the best known musicians 

play my instruments. This requires a great deal of techni-

cal knowhow, a great deal of skill, and of pleasure. I make 

many Portuguese guitars for abroad, hurdy gurdies too. 

Thanks to the care I take and to the quality of the instru-

ments I make, my work is highly recognised and is highly 

appreciated by musicians. My work is a fine, sophisticated 

os meus instrumentos, porque são muito fiáveis, têm uma 

qualidade tímbrica muito grande, têm bastante projeção, 

são fáceis de tocar. 

Que madeiras usa?

Neste momento estou a trabalhar com uma das ma-

deiras mais exóticas que existe para a construção de ins-

trumentos, o pau-santo do Brasil. Uso muitas madeiras 

europeias, uso ácer, que é a madeira com que se fazem os 

violinos. Os instrumentos mais ricos, mais nobres geral-

mente são feitos com estas madeiras. Depende também 

um pouco do timbre que se quer dar ao instrumento. Por 

exemplo, há músicos que ligam ao aspeto da madeira, ser 

mais rica ou mais pobre. 

Os músicos pedem madeiras específicas?

O músico que vem ter comigo já me conhece, então são 

raras as exceções em que pedem. Geralmente deixam ao 

meu critério a parte estética, porque confiam. Eu faço os 

instrumentos como se fossem todos para mim. 

É esse o segredo do sucesso que tem tido?

O segredo é realmente fazer isto com gosto, com pai-

xão e com amor e não pensar exclusivamente na questão 

mercantilista. Para envernizar uma guitarra ando 15 dias 

«à bonequinha», à moda antiga, todos os dias a dar cama-

das sucessivas de manhã, à tarde e à noite, enquanto em 15 

minutos qualquer um dos meus colegas enverniza um ins-

trumento. O resultado do verniz é completamente diferen-

te, dá-lhe um toque de veludo, de nobreza que os sintéti-

cos não dão. Quando envernizas um instrumento com um 

verniz sintético é a mesma coisa que nós vestirmos uma 

work, more suited to concert instruments. A professional 

musician prefers my instruments, because they are very 

reliable, they have a very high quality of timbre, they pro-

ject well and they are easy to play. 

What woods do you use?

At the moment I am working with one of the most ex-

otic of woods used in instrument construction, pau-santo 

[lignum vitae] from Brazil. I use a lot of European woods, 

and I use maple, which is the wood used to make violins. 

The richest instruments, the ones of the finest quality, are 

usually made with these woods. It also depends a little on 

the timbre that you want to give to the instrument. For ex-

ample, there are musicians who care about the look of the 

wood, whether it is richer, or poorer.

Do musicians request specific woods?

The musicians who I deal with already know me, and 

so they rarely ask. Generally they leave the aesthetic part 

down to me, because they trust me. I make the instru-

ments as if they were for me.

Is this the secret behind the success you have enjoyed?

The secret boils down to doing this gladly, with passion 

and with love, and not thinking exclusively about how 

much money you’ll make. To varnish a guitar I spend a fort-

night «à bonequinha» [applying with a cloth stuffed with 

cotton to form a small ball held firmly between the fingers], 

doing it the old fashioned way, adding successive coats 

morning, afternoon and night, while any of my colleagues 

will varnish an instrument in 15 minutes. The result of the 

varnish is completely different; it gives it a velvety touch, 
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camisa de forças, nós mexemo-nos, mas não é com aquela 

liberdade. É o que acontece nos instrumentos, eles ficam 

ali apertados, atarracados, nunca vão dar o seu potencial 

todo, porque as madeiras estão sempre ali atrofiadas, sujei-

tas a uma prisão. A mim interessa-me a qualidade, porque 

a questão do dinheiro vai e vem. Estes instrumentos ficam 

para toda a eternidade. 

Quer deixar a sua marca através dos instrumentos  

que faz?

Isto não é por vaidade. A música é uma coisa tão bela 

que merece instrumentos esteticamente bem feitos, bem 

acabados, bonitos. É por isso que faço isto, senão fazia ou-

tra coisa qualquer. Para mim seria muito mais fácil pegar 

num instrumento qualquer, ir para a rua tocar. Isto requer 

algum esforço físico, estar aqui fechado…

Afeiçoa-se aos instrumentos?

Claro. Eu faço isto com tanto amor… Mas, como geral-

mente são sempre vendidos a pessoas que tocam muito 

bem, isso também me dá muito alento. E tenho muitos 

instrumentos feitos por mim em minha casa. 

of true quality that synthetic varnishes just don’t achieve. 

When you varnish an instrument with a synthetic varnish 

it’s the same as dressing yourself in a straight jacket; you 

can move, but not with any freedom. This is what happens 

with instruments, they get cramped, squashed in; they will 

never be able to play to their full potential, because the 

wood is always repressed, imprisoned. What interests me 

is quality, because the issue of money comes and goes. 

These instruments last forever. 

Do you want to leave your mark through the instrument 

you make?

This isn’t out of vanity. Music is such a beautiful thing 

that it deserves aesthetically well made, well finished and 

pretty instruments. That’s why I do this, otherwise I would 

do something else. It would be a lot easier for me to pick 

up any old instrument and go out and play. This requires a 

certain physical stamina, to be shut up in here...

Do you become fond of your instruments?

Of course I do. I do this with so much love...But, as they 

are usually always sold to people who play very well, this 

also keeps me going. And I have a lot of instruments I have 

made at home.
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GONÇALO QUADROS
«A internacionalização faz parte do nosso 

ADN» \\ «Internationalisation is part of  
our DNA»

TEXTO TEXT ESTELA ATAÍDE \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ABEL ANDRADE

CRITICAL SOFTWARE

Critical Software closed its first deal with NASA and ever 

since then the software engineering company, special-

ising in critical information systems, can list among its 

customers the world’s main space agencies and lead-

ing institutions such as the Bank of New York, Deutsche  

Telekom, EDP, PT, Vodafone and AgustaWestland. Its chair-

man, Gonçalo Quadros, spoke to Villas & Golfe about the 

process that led Critical Software, founded in Coimbra in 

1998, to develop seven spin-off companies, to open sub-

sidiaries in Angola, Mozambique, Brazil, Germany, the UK 

and the USA, and to currently employ about 400 people.

Of the projects undertak-

en by Critical Software since 

its creation, are there any of 

which you are particularly 

proud?

There are many worth 

highlighting, but the one 

that stands out above the 

rest, which placed us on a much more ambitious path, was 

the first one, when we licensed NASA’s Jet Propulsion Lab 

technology. It was a landmark project because it created 

a context that enabled us to the enter markets otherwise 

blocked off to us, where you need to have achieved cred-

ibility and to have the ability to build trust, and that were 

greatly associated with major brands. It was a calling card 

that proved priceless; today we work with all of the main 

space agencies in the world.

Foi com a NASA que a Critical Software fechou o seu pri-

meiro negócio e, desde então, a empresa de engenharia 

de software, especialista em sistemas de informação crí-

ticos, lista como clientes as principais agências espaciais 

do mundo e instituições de referência como o Bank of 

New York, a Deutsche Telekom, a EDP, a PT a Vodafone e 

a AgustaWestland.  À Villas & Golfe, o chairman Gonçalo 

Quadros falou do percurso que levou a Critical Software, 

fundada em Coimbra em 1998, a desenvolver sete empre-

sas spin-off, a abrir subsidiárias em Angola, Moçambique,  

Brasil, Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos e a em-

pregar atualmente cerca de 

400 funcionários.

Dos projetos em que a 

Critical Software trabalhou 

desde que foi criada, há al-

gum do qual se orgulhem 

particularmente?

Há muitos que merecem 

destaque, mas o que tem um mérito adicional, que foi colo-

car-nos num caminho muito mais ambicioso, foi o primei-

ro, quando licenciámos a tecnologia Jet Propulsion Lab da 

NASA. Foi um projeto referencial porque criou um contexto 

que nos ajudou a entrar em mercados com muitas barrei-

ras à entrada, onde é preciso um capital de crédito, capaci-

dade de gerar confiança e que estavam muito associados 

às grandes marcas. Foi um cartão de visita com um valor 

incalculável, hoje trabalhamos com todas as principais 

agências espaciais no mundo. 

 

ECONOMY  BUSINESS

«O grande desafio era criar as 
condições para que a tecnologia 

pudesse ir para o mercado» \\ «The 
major challenge was creating the 

conditions to enable this technology 
to enter the market»

A internacionalização é um grande trunfo?

Absolutamente. A internacionalização faz parte do nos-

so ADN, é um dos nossos pilares estratégicos e a visão glo-

bal existia desde o primeiro minuto, não apenas enquanto 

ambição dos fundadores, mas quase como obrigatorieda-

de, porque o tipo de competências que nós tínhamos tinha 

mercado e era passível de geração de valor noutros merca-

dos que não o nacional. 

Terá sido a combinação entre a capacidade de se inter-

nacionalizarem imediatamente e esse primeiro negócio 

que vos catapultou?

Sim, absolutamente. Sabíamos que estávamos a entrar 

numa área de nicho, na área de injeção de falhas, e que, 

tendo em conta aquilo que é necessário fazer para se co-

locar no terreno uma solução destas a funcionar, como 

clientes teríamos as agências espaciais, algumas grandes 

Is internationalisation the winning card?

Absolutely. Internationalisation is part of our DNA, it is 

one of our strategic pillars and we had a global vision from 

the very first moment, not only in terms of the founders’ 

ambitions, but also almost out of requirement, because 

our skill set had a market, and it was likely to be worth 

something outside the local market.

Was it the combination between the ability to be an inter-

national player and this first deal that set you on your way?

Yes, absolutely. We knew that we were entering a niche 

area, in the area of fault injection, in that, taking into ac-

count what you need to do to deploy one of these solutions 

in working order, our customer base would feature space 

agencies, some major companies from the sector and little 

else. This was not our vision. Our vision was to use our re-

lationship with military partners to focus on R&D and then 
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empresas do setor e pouco mais. Essa não era a nossa vi-

são. A nossa visão era utilizar a nossa relação com os par-

ceiros militares para apostar em R&D e depois procurar 

encontrar nos parceiros civis canais para melhorar a nossa 

capacidade de consolidar o nosso negócio, de crescer e de 

ir para outras geografias. 

Esse desenvolvimento aconteceu e a empresa cresceu 

consideravelmente. 

Em determinada altura do projeto queríamos ser capa-

zes de entrar nesse negócio da produção de tecnologia, 

desenvolver primeiro e depois comercializar com sucesso 

tecnologia à escala global. Era claro para nós que o grande 

desafio não era desenvolver tecnologia, era depois criar as 

condições para que essa tecnologia pudesse ir para o mer-

cado, vender essa tecnologia, criar valor com ela, resolver 

problemas de tal forma óbvia, de tal forma sólida que as 

pessoas, empresas, organizações estivessem dispostas a 

pagar por aquela tecnologia. E esse desafio só poderia ser 

bem endereçado se conseguíssemos atrair as equipas com 

as competências certas e completamente focadas numa 

determinada tecnologia, nos problemas que essa tecno-

logia supostamente vai resolver. A solução era fazer o tal 

spin-off, lançar as empresas, atrair equipas que são muito 

conhecedoras daquele mercado, daquele tipo de soluções. 

Para isso era preciso recursos financeiros e decidimos criar 

um fundo corporativo, que se chama Critical Managment, 

que tem 10 milhões de dólares e que injeta dinheiro nessas 

empresas para que elas cresçam e depois consigam fazer o 

seu caminho. Hoje temos sete empresas em vários domí-

nios, criámos este ecossistema de sete empresas que hoje 

go out and try to find in our civil partners channels through 

which to improve our ability to consolidate our business, to 

grow and to move onto other locations.

This development took place and the company grew 

considerably.

At a given moment in the project we wanted to be able to 

enter this business of technology production, developing 

first and then successfully selling technology on a global 

scale. It was clear to us that the major challenge didn’t lie 

in developing technology, rather to then create the condi-

tions to enable this technology to enter the market, selling 

this technology, adding value with it, solving problems in 

such an obvious way, in such a solid manner that people, 

companies, organisations would be willing to pay for that 

technology. And this challenge could only be properly ad-

dressed if we managed to attract teams with the right skills 

and fully focused on a given technology, on the problems 

that this technology will supposedly solve. The solution 

was to create spin-offs, to set up companies, attract teams 

that are highly knowledgeable of that market, of that kind 

of solution. To this end we needed financial resources and 

we decided to create a corporate fund, given the name  

Critical Management, which has 10 million dollars, and 

which injects money into these companies so that they 

grow and then manage to make their own way. Today 

we have seven companies in several fields; we have cre-

ated this ecosystem of seven companies that is now the 

result of our vision. Our criterion for success is being able  

to thrive with this ecosystem; we want these product  

é o resultado dessa nossa visão. O nosso critério de suces-

so é ser capaz de triunfar com esse ecossistema, queremos 

que estas empresas de produto, que são filhas deste proje-

to inicial que se chama Critical Software, consigam fazer o 

seu caminho, vingar e ajudar a transformar a realidade que 

nos envolve. 

Em 2013 faturaram cerca de 22 milhões de euros. Que 

números preveem para 2014?

Em termos do volume de faturação do grupo todo, esse 

valor deve andar à volta dos 30 milhões e esperamos este 

ano crescer pelo menos 20%. Obviamente, há aqui uma 

componente das empresas de produto que é muito difícil 

de antecipar. Diria que 80% do que fazemos é para os mer-

cados externos. 

Estão com uma presença muito segura nos setores da 

Aeronáutica, Espaço e Defesa, Financeiro, Saúde e Energia. 

Pretendem apostar em novos setores?

Nós temos um portfólio interessante e o ponto agora é 

maximizar a nossa capacidade de gerar riqueza, consoli-

dar o nosso negócio, porque de facto há uma matriz entre 

os verticais onde estamos 

e as diferentes geografias. 

Obviamente a presença em 

diferentes geografias tem a 

ver com a nossa vontade de 

crescer e consolidar rapida-

mente o nosso negócio, mas 

é preciso equilibrar esta vontade de ter uma abrangência 

grande para identificar melhor oportunidades e desenvol-

ver as tecnologias que possam fazer a diferença no nosso 

projeto no futuro, com a necessidade de fazer isto bem e 

de sermos eficazes e bons naquilo que fazemos. Queremos 

que os nossos clientes nos reconheçam porque entrega-

mos soluções que não se desviam um milímetro do que é a 

expectativa do cliente, em termos de qualidade, de preços, 

de tempo para entregar a solução. Para isso, temos que co-

nhecer muito bem o domínio dos nossos clientes, é preciso 

ser bom no plano tecnológico, mas temos que ser também 

muitíssimo bons na nossa capacidade de entender as ne-

cessidades dos clientes e de perceber o que eles precisam. 

Portanto, queremos fazer uma gestão muito cuidadosa da 

nossa atividade, quer nos diferentes setores de negócio, 

quer nas diferentes geografias, para garantir que esta ca-

pacidade de entregar este tipo de valor não fique posta em 

causa. E a nossa noção de valor é on time, on budget e on 

quality em tudo o que fazemos.

companies, which are the offspring of this initial project 

known as Critical Software, to manage to stand on their 

own feet, to do well and help transform the reality they are 

involved in.

In 2013 you posted a turnover of 22 million Euros. What 

figures have you in sight for 2014?

In terms of the entire group’s turnover, the figure should be 

somewhere about the 30-million mark and we hope to grow 

by at least 20% this year. Obviously, there is a component 

of product companies here that is very difficult to predict. I 

would say that 80% of what we do is for foreign markets.

You have a very strong presence in the Aeronautics, 

Space and Defence, Financial, Health and Energy sectors. 

Do you have plans to invest in new sectors?

We have an interesting portfolio and the point at the 

moment is to maximise our ability to generate wealth, 

consolidate our business, because there is indeed a con-

nection between the vertical segments in which we oper-

ate and the different locations. Obviously the presence in 

different locations has to do with our desire to grow and 

quickly consolidate our 

business, but you need to 

balance this desire to cover 

a large area to better identify 

opportunities and develop 

the technologies that may 

make the difference in our 

project in the future, with the need to do this well and to 

be efficient and good at what we are doing. We want our 

customers to value us because we deliver solutions that 

don’t veer a millimetre from the customer’s expectations, 

in terms of quality, pricing, delivery time for the solution. 

To this end, we have to be fully au fait with our customers’ 

area of operation; we need to be good in terms of technolo-

gy, but we also need to be exceptionally good in our ability 

to understand customer requirements and to understand 

just what they need. Therefore, we want to manage our 

business very carefully, whether in the different business 

sectors, or in the different locations, to ensure that this 

ability to deliver this kind of value isn’t undermined. And 

our notion of value is on time, on budget and on quality, in 

everything that we do. 

«A nossa noção de valor é on time, 
on budget e on quality» \\ «Our 

notion of value is on time, on budget 
and on quality»
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ANTÓNIO REBELO DE SOUSA
Economista
Economist

A caminho dos nove séculos de História...

Uma História feita de afirmação de identidade própria, nas 

Guerras da Independência contra Castela, na Resistência 

contra a invasão francesa e na construção de uma presen-

ça multicontinental. Uma História feita de aventura, com os 

Descobrimentos, a divulgação Universal da língua portu-

guesa e a criação de um Império. Uma gesta inspiradora de 

Camões, uma História pontuada por atos heroicos, a fazer 

lembrar Nuno Álvares Pereira, uma cultura aberta ao exte-

rior, a fazer lembrar Alexander Search, o heterónimo inglês 

de Fernando Pessoa, que nos recordava que «ser bem su-

cedido não é criar as condições para se ter sucesso, mas 

antes ter mesmo sucesso». Um grande País, uma grande 

História... Com momentos menos felizes, com guerras ci-

vis (como a que ocorreu entre liberais e absolutistas), com 

momentos de violência, com adoção, por vezes, de mode-

los que punham em causa a dignidade humana e com al-

gum tropismo para um certo fatalismo, que convida à me-

diocridade e à estagnação. Mas, somos uma Grande Nação 

e vamos continuar a ser uma comunidade respeitável no 

Mundo a que pertencemos. Ser, hoje em dia, patriota, ter 

orgulho no seu País, não é adotar uma postura nacionalista 

exacerbada, apostando-se numa cultura de tipo paroquial, 

no protecionismo e no ceticismo em relação aos processos 

de integração e à própria globalização. Ser-se patriota não é 

ser-se tacanho, provinciano, avesso ao progresso e contrá-

rio a valores fundamentais como os consignados na Decla-

ração Universal dos Direitos do Homem. Como não significa 

que não se reconheça que só nos podemos fortalecer com 

uma Europa mais forte e integrada. É preciso que se saiba 

afirmar a nossa portugalidade sabendo-se, simultanea-

mente, assumir a qualidade de Cidadão do Mundo. Sou dos 

que se orgulham de ser portugueses, mas que, também, 

se orgulham de ser europeus. Sou dos que se orgulham da 

Herança da Cultura que nos legaram, mas que, também, se 

batem pela dogmática ocidental de respeito pelos Direitos 

e Liberdades fundamentais da pessoa humana. Ai daquele 

que não se orgulha da própria Família. Mas, ai, também, da-

quele que, amando a sua Casa, não compreende o Mundo 

e se fecha numa realidade imaginária, como se existisse 

uma dicotomia patriotismo-universalismo. Aos primeiros, 

falta-lhes uma Raiz. Aos segundos, falta-lhes a Terra que 

germina a Planta e a Flor. 

Nem mais, nem menos...

Portugal

On the road to nine centuries of history...

A history made of affirming its own identity, in the Wars of 

Independence against Castile, in the resistance against the 

French invasion and in the construction of a multi-conti-

nental presence. A history made of adventure, with the 

Discoveries, the universal dissemination of the Portuguese 

language and the creation of an empire. An inspiring deed 

by Camões, a history dotted with heroic acts, bringing to 

mind Nuno Álvares Pereira, a culture open to the outside 

world, bringing to mind Alexander Search, the English het-

eronym of Fernando Pessoa, who reminded us that «being 

successful is not about creating the conditions for success, 

but rather actually succeeding». A great country, a great 

history... With less happy moments, with civil wars (such 

as the one that took place between the liberals and the 

absolutists), with moments of violence, with the adoption, 

at times, of models that posed a threat to human dignity 

and a touch of tropism for a certain fatalism that attracts 

mediocrity and stagnation. But, we are a great nation and 

will continue to be a respectable community in the world to 

which we belong. Being a patriot today, taking pride in your 

country, is not about adopting an exaggerated nation-

alistic stance, focusing on a parochial kind of culture, on  

protectionism and on scepticism with regard to the pro-

cesses of integration and globalisation itself. Being a pa-

triot isn’t being narrow-minded, provincial, averse to pro-

gress, and contrary to fundamental values such as those 

enshrined in the Universal Declaration of Human Rights. 

Just as it doesn’t mean that it is not acknowledged that we 

can only strengthen ourselves with a stronger and more 

integrated Europe. We need to learn how to assert our 

quality of being Portuguese, while at the same time able to 

assume the role of World Citizen. I am someone who takes 

pride in being Portuguese, but I also take pride in being 

European. I am someone who takes pride in the legacy of 

the culture bequeathed to us, but who also battles for the 

Western dogmatics of respect for fundamental rights and 

freedoms of the human person. Woe betide the one who is 

not proud of his own family. But, equally, woe betide any-

one who, in loving their home, does not understand the 

world and locks themselves into an imaginary reality, as if  

a patriotism-universalism dichotomy existed. The former 

are lacking roots. The latter are lacking the earth that ger-

minates the plant and flower.

Nothing more, nothing less...

OPINIÃO \\ OPINION
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PORTUGALFOODS
«Sentimos o efeito de clusterização» 

«We feel the effect of clustering»

TEXTO TEXT CAROLINA XAVIER E SOUSA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY 1, 2 ©PORTUGALFOODS; 3 A 12 ©DIREITOS RESERVADOS

With members including companies such as RAR, Unicer 

and Vieira de Castro, and enjoying the support of various 

institutions, such as the Catholic University of Portugal, 

PortugalFoods operates as an umbrella brand for the Por-

tuguese agri-food sector and as a platform for its interna-

tionalisation. Since it was founded, in 2008, PortugalFoods 

has managed to bring together more than 100 companies 

and 12 bodies within the national scientific system, with 

the current turnover of its members around the 2.5-mil-

lion Euro mark. «We already represent 20% of the sector 

(turnover) and 10% of exports,» reveals Amândio Santos, 

chairman of the management board of PortugalFoods.

Figurando entre os seus associados empresas como a 

RAR, a Unicer ou a Vieira de Castro e contando com o apoio 

de diversas instituições, como a Universidade Católica  

Portuguesa, a PortugalFoods funciona como marca um-

brella do setor agroalimentar português e uma plataforma 

para a sua internacionalização. Desde a sua fundação, em 

2008, a PortugalFoods conseguiu reunir mais de 100 em-

presas e 12 entidades do sistema científico nacional, ron-

dando o atual volume de negócios dos seus associados os 

2,5 mil milhões de euros. «Representamos já 20% do se-

tor (volume de negócios) e 10% das exportações», afirma 

Amândio Santos, presidente do Conselho de Administração 

da PortugalFoods.

ECONOMY  BUSINESS Findava o ano de 2008 quando nasceu a PortugalFoods, 

uma associação formada por empresas, entidades do sis-

tema científico e tecnológico nacional e entidades regio-

nais e nacionais que representam os vários subsetores 

que compõem o setor agroalimentar português. Operando 

como a marca umbrella do setor, promovida pelo Pólo de 

Competitividade e Tecnologia Agroalimentar, a Portugal-

Foods «funciona como uma plataforma onde os associa-

dos estabelecem relações win-win, tendo como objetivo 

final a partilha de conhecimento como suporte à inova-

ção, à competitividade e à internacionalização, do conhe-

cimento, dos produtos e  

das empresas portuguesas», 

explica Amândio Santos.

Paralelamente ao aumen-

to do índice tecnológico das 

empresas do setor, a promo-

ção da internacionalização 

está entre as prioridades da 

PortugalFoods. Seja por via de feiras internacionais, mis-

sões empresariais ou ações promocionais, a associação 

encarrega-se de comunicar Portugal como país produtor 

de excelência, com produtos inovadores e de elevada quali-

dade. «A participação conjunta nas ações de internaciona-

lização permite uma forte representação do tecido agroin-

dustrial português, pela ‘massa crítica’ gerada com uma 

oferta diversificada de produtos nacionais», lembra o pre-

sidente do Conselho de Administração da PortugalFoods, 

e esclarece: «nas feiras internacionais são promovidas 

reuniões bilaterais, degustações e provas, visitas ao retalho 

An association formed by companies, bodies from the 

national scientific and technological systems and regional 

and national bodies representing the various subsec-

tors making up the Portuguese agri-food sector, Portu-

galFoods saw the light of day at the end of 2008. Operat-

ing as an umbrella brand for the sector, promoted by the 

Pólo de Competitividade e Tecnologia Agroalimentar, 

PortugalFoods «operates as a platform where members 

establish win-win relationships, with the ultimate goal of 

sharing knowledge as a means of supporting innovation, 

competitiveness and internationalisation, of knowhow, of  

the products and of Por-

tuguese companies,» ex-

plains Amândio Santos.

Alongside increasing the 

high-tech nature of compa-

nies within the sector, pro-

moting internationalisation 

is among PortugalFoods’ 

priorities. Whether through international trade fairs, trade 

missions or promotional campaigns, the association is re-

sponsible for marketing Portugal as a country with excel-

lent produce, with innovative and high quality products. 

«The joint participation in internationalisation campaigns 

ensures a strong presence in the Portuguese agri-food 

sector, by the critical mass generated by a varied selection 

of national products,» the chairman of the management 

board of PortugalFoods recalls, before explaining: «at in-

ternational trade fairs we organise bilateral meetings, tast-

ings, retail visits and networking activities, not only with 

«O volume total de negócios dos 
associados ronda atualmente 2,5 

mil milhões de euros» \\ «The total 
turnover of members is currently 

around the 2.5-million Euro mark»

AMÂNDIO SANTOS, PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PORTUGALFOODS
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e ações de networking, não só com os visitantes mas tam-

bém com as restantes empresas participantes no pavilhão 

PortugalFoods».

Os resultados estão à vista. «A PortugalFoods, em cin-

co anos, conseguiu reunir mais de 100 empresas e 12 enti-

dades do sistema científico nacional, sendo que o volume 

total de negócios dos associados ronda atualmente 2,5 mil 

milhões de euros, face aos 1,5 milhões de 2008», refere o 

presidente do Conselho de Administração. Mas, além de 

ter crescido enquanto associação, a PortugalFoods tem 

contribuído para o aumento das exportações, passando 

de 350 para 500 milhões de euros. «Representamos já 20% 

do setor (volume de negócios) e 10% das exportações», 

informa o responsável, salientando que já foram organi-

visitors, but also with the other companies taking part in 

the PortugalFoods pavilion».

The results are clear to see. «In five years, PortugalFoods 

has managed to bring together more than 100 companies 

and 12 bodies from the national scientific system, while the 

total turnover of members is currently around the 2.5-mil-

lion Euro mark, in comparison to 1.5 million in 2008,» the 

chairman of the management board says. But, in addition 

to having grown as an association, PortugalFoods has con-

tributed to an increase in exports, from 350 million to 500 

million Euros. «We already represent 20% of the sector 

(turnover) and 10% of exports,» the chairman informs us, 

highlighting that «more than 50 campaigns with around 

500 contributions and with a budget of around three  

zadas «mais de 50 ações com cerca de 500 participações 

e com um orçamento de cerca de três milhões de euros».  

«Demonstramos que conseguimos fazer muito com pou-

co», acrescenta.

«Todas as ações de internacionalização são suportadas 

com informação dos mercados alvo» e «são também fruto 

de uma articulação que estamos a apoiar e a robustecer en-

tre a Agricultura, a Economia e os Negócios Estrangeiros», 

diz Amândio Santos, identificando como mercados priori-

tários Japão, Hong Kong, China, Arábia Saudita, Emirados 

Árabes Unidos, México, Venezuela e Rússia. EUA, Canadá, 

Indonésia e Coreia do Sul, que surgem como mercados a 

apostar selectivamente, enquanto que nos países da CPLP 

e na Europa, Portugal apenas tem de se preocupar em sus-

tentar a presença que já tem consolidada.

«Cada dia que passa, sentimos o efeito de clusterização 

e a motivação para um trabalho em conjunto», reconhece 

Amândio Santos, adiantando que a «PortugalFoods está 

focada em continuar a contribuir para a mudança positiva 

do setor».

million Euros» have already been organised. «We have 

shown that we can achieve a lot with little,» he adds.

«Every internationalisation campaign is supported by 

information on the target markets» and «they are also the 

result of networking we are supporting and strengthen-

ing between agriculture, the economy and foreign trade,» 

says Amândio Santos, indentifying Japan, Hong Kong, 

Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Mexico, Ven-

ezuela and Russia as priority markets. The USA, Canada, 

Indonesia and South Korea, appear as markets to focus 

on selectively, while in countries within the Community of  

Portuguese Speaking Countries and within Europe, it only 

has to concern itself with keeping up the presence that it 

has already consolidated.

«Every day that passes, we feel the effect of clustering 

and the motivation for working as one,» says Amândio 

Santos, adding that «PortugalFoods is focused on contin-

uing to contribute to positive change in the sector».
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ALEXANDRA ARAÚJO 
«Costumamos rotular-nos como pioneiros»

«We tend to label ourselves as pioneers»

TEXTO TEXT ESTELA ATAÍDE \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ABEL ANDRADE

LMA

Born in 1995 in the heart of the Vale do Ave, LMA was 

founded with the aim of filling a gap that existed in the 

European market, which was lacking a good supplier of 

technical textiles for sport. Always working with innova-

tive textile solutions and masterfully reacting to economic 

challenges, throughout its existence the company has 

adapted itself and broadened its field of operation, and is 

now developing knits and fabrics for areas that include 

the motor industry, protective clothing, billboards, digital 

printing and fashion.

Alexandra Araújo, managing director of LMA, speaks 

to Villas & Golfe about the strategy that catapulted the 

company from Vale do Ave out into the world and which, 

over the last two decades, has resulted in projects with 

well known brands such as Prada, Adidas, Nike or Stella  

McCartney and in collaborative work with young design-

ers such as Mary Katrantzou and Lucas Hugh.

LMA was founded to focus on the manufacture of sports 

textiles, but ten years later everything has changed.

Not just for LMA, but for the European economy. When 

we opened the customs barriers to Asia, brands thought 

that it would be easier to 

move their production to 

there. 2004 and 2005 were 

very difficult years for LMA, 

because we were happy, like 

the majority of companies in 

Vale do Ave, to work almost 

exclusively with three or 

four customers. But, we had 

our machinery all set up, we were aware of the products 

that we were able to produce and we were diversifying the 

final customer. We began attending almost all of the inter-

national textile fairs, to present our knits and fabrics; we 

strengthened our sales team and we divided our collection 

up into areas. To diversify our collection we didn’t need to 

look for different kinds of knits or other kinds of fabrics; 

we already had our work base. In addition to sport, we 

were developing three or four areas that were important 

to keep up the company’s turnover. The motor industry is 

very much in place in Portugal, and so we entered into this 

sector. After this we had billboards and publicity, an area 

in which a knit is used for digital printing for advertising 

billboards. More recently, for about five years now, we have 

been working for almost every fashion label. 

Did fashion brands contact you?

Absolutely. The fashion trend has moved towards ‘street 

wear’ and we have many knits within our collection that 

could be adapted to it. We were already working in digital 

printing, and we already had our substrates for cars that 

had 3D, and so companies started coming to us. As we 

Nascida em 1995 no coração do Vale do Ave, a LMA foi 

fundada com o intuito de preencher a lacuna existente no 

mercado europeu, que carecia de um bom fornecedor de 

têxteis técnicos para desporto. Apostando sempre em so-

luções têxteis inovadoras e reagindo com mestria aos de-

safios económicos, ao longo da sua existência a empresa 

adaptou-se e alargou a sua área de atuação, desenvolven-

do atualmente malhas e tecidos para as áreas automóvel, 

vestuário de proteção, outdoor, digital printing e moda.

Alexandra Araújo, administradora da LMA, fala à Villas & 

Golfe da estratégia que catapultou a empresa do Vale do 

Ave para o mundo e que, ao longo das últimas duas déca-

das, resultou em trabalhos com marcas de referência como 

Prada, Adidas, Nike ou Stella McCartney e colaborações 

com jovens designers como Mary Katrantzou e Lucas Hugh. 

A LMA foi fundada para se dedicar ao fabrico de têxteis 

para desporto, mas dez anos depois tudo mudou.

Não só para a LMA, mas na economia da Europa. Quando 

abrimos as barreiras alfandegárias à Ásia, as marcas acha-

ram que seria mais fácil movimentarem as suas produções 

para lá. 2004 e 2005 foram anos muito difíceis para a LMA,  

porque estávamos muito 

cómodos, como a maioria 

das empresas do Vale do 

Ave, a trabalhar quase ex-

clusivamente para três ou 

quatro clientes. Mas, tínha-

mos o parque de máquinas 

instalado, tínhamos cons-

ciência dos produtos que 

conseguíamos fazer e fomos diversificando o cliente final. 

Começámos a fazer quase todas as feiras têxteis interna-

cionais, para expor as nossas malhas e tecidos, reforçámos 

a nossa equipa comercial e dividimos a nossa coleção por 

áreas. Para diversificar a nossa coleção, não foi necessário 

ir procurar outro tipo de malhas ou outro tipo de tecidos, já 

tínhamos a nossa base de trabalho. A somar ao desporto 

fomos desenvolvendo três ou quatro áreas que eram im-

portantes para sustentar a faturação da empresa. A área 

automóvel está muito implementada em Portugal, então 

entrámos por aí. A seguir a isto tivemos o outdoor & publi-

city, uma área que usa uma malha para impressão digital 

para outdoors publicitários. Mais recentemente, de há cin-

co anos para cá, estamos a trabalhar para quase todas as 

marcas de moda. 

O contacto partiu das marcas de moda?

Completamente. A tendência da moda passou a ser 

street wear e nós temos muitas malhas dentro da nossa 

coleção que seriam adaptáveis. Já estávamos a trabalhar 

no digital printing, já tínhamos os nossos substratos para 

automóveis que tinham 3D, então fomos sendo procurados. 

ECONOMY  BUSINESS

«Hoje em dia, a LMA vende para a 
maioria das marcas de moda, estejam 

ou não a confecionar em Portugal» 
\\ «Today LMA supplies the majority 
of fashion brands, whether they are 

producing in Portugal or not»
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Como estamos presentes em várias feiras internacionais, 

começaram a aparecer os designers de moda, desde os que 

estão a sair de estágios, a montar a sua primeira marca e a 

sair das melhores escolas de moda e vão para as feiras para 

encontrar inspiração, até nomes como Riccardo Tisci da Gi-

venchy. Hoje em dia, a LMA vende para a maioria das mar-

cas de moda, estejam ou não a confecionar em Portugal. 

Há uma junção muito forte com as confeções nacionais.

As marcas gostam de confecionar em Portugal, nós te-

mos as melhores confeções do mundo. É verdade que não 

somos os mais baratos, mas temos a melhor qualidade e 

somos conhecidos por isso. 65% da faturação da LMA é 

para confeções nacionais, por mais que seja a marca a co-

locar a encomenda formal e a estudar todo o processo de 

desenvolvimento da malha, esta é depois faturada a uma 

confeção nacional, que é quem faz as peças. Já andamos a 

diversificar, mas temos uma grande parte da nossa fatura-

ção sobre confeções nacionais. 

Qual é o grande trunfo da LMA?

Adoramos os nossos clientes, tentamos criar laços pes-

soais com todos eles, é nossa política estudar cada cliente. 

Temos vindo a cultivar este espírito nos últimos anos jun-

to da nossa equipa. Penso ser importantíssimo para nós,  

were attending several international fairs, fashion design-

ers started appearing, from those just finishing their work 

experience and setting up their first label and graduating 

from the finest fashion schools, going to fairs to find inspi-

ration, to names such as Riccardo Tisci from Givenchy. To-

day LMA supplies the majority of fashion brands, whether 

they are producing in Portugal or not. 

There is a very strong connection with Portuguese 

clothing manufacture.

The brands like to make their clothes in Portugal; we 

have the best clothing manufacturers in the world. It’s true 

that we’re not the cheapest, but we have the best quality 

and we are known for this. 65% of LMA’s turnover is for 

Portuguese clothing manufacture, no matter which brand 

is placing the order and studying the knit’s entire develop-

ment process, this is then invoiced to a Portuguese cloth-

ing manufacturer, which is producing the pieces. We have 

been diversifying, but much of our turnover comes from 

Portuguese clothing manufacture.

What is LMA’s greatest asset?

We adore our customers; we try to establish personal 

relationships with them all; it is our policy to study each 

customer. We have been advocating this spirit to our team 

in recent years. I think that it is very important for us,  

Europa, cultivar as relações pessoais com clientes e forne-

cedores. Já temos sentido muita diferença na faturação.

Qual foi o volume de faturação em 2013? 

Foi de sete milhões. Se formos ver em termos líquidos, 

se calhar exportamos 90% do que produzimos, sai do nos-

so país 90% da malha que a LMA produz, mas a realidade é 

que temos 40% de exportações e o resto são vendas nacio-

nais, os nossos grandes clientes são confeções nacionais. 

E temos crescido na mesma proporção nos dois mercados. 

Preveem números semelhantes para 2014?

Prevemos uma subida de 5% a 10% para este ano.  

Subimos à nossa faturação, nos últimos cinco meses, qua-

se 20% ao mês. Um dos nossos objetivos é conseguir im-

plementar uma tinturaria, mas para isso temos que faturar, 

para conseguir investir. Dentro das instalações da LMA já 

temos um início do grande investimento que pretendemos 

ver concluído dentro de três anos.

Qual é o grande objetivo da LMA?

É simples e não é muito ambicioso: gostávamos muito 

de conseguir manter o espírito que temos hoje, não desis-

tir. Costumamos rotular-nos como pioneiros e queremos 

manter esse espírito na equipa.  

Europe, to establish personal relationships with customers 

and suppliers. We have already noticed a major difference 

in our turnover.

What was the company’s turnover in 2013?

It was seven million. If you look at it in net terms, we pos-

sibly export 90% of what we produce; 90% of the knits LMA 

produces leaves Portugal, but in reality we have 40% ex-

ports and the rest are Portuguese sales; our major custom-

ers are Portuguese clothing manufacturers. And we have 

grown at the same rate in both markets.

Do you predict similar figures for 2014?

We envisage a rise of 5% to 10% for this year. Our turno-

ver has grown in the last five months by almost 20% every 

month. One of our goals is to manage to set up a dyeing 

facility, but for this we need to get orders in, to be able to 

make the investment. Within LMA’s facilities, we already 

have started the major investment that we plan to see 

completed within three years.

What is the major goal of LMA?

It’s simple and not very ambitious: we would very much 

like to manage to keep up the spirit we have today, and 

not give up. We tend to label ourselves as pioneers and we 

would like to keep up this spirit in the team. 
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Porque é o coração do continente, porque liga o norte ao 

sul, porque permite a passagem das águas tépidas das 

Caraíbas para o mar revolto do Pacífico, a República do  

Panamá foi desde sempre uma das terras mais cobiçadas 

de toda a América. 

Because it is the heart of the continent, because it con-

nects the north to the south, because it allows the passage 

of the warm waters of the Caribbean into the rough seas of 

the Pacific, the Republic of Panama has always been one of 

the most coveted lands of all of America.

PANAMÁ

No Coração da América
In the Heart of America

TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES  \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY  PANAMA TOURISM AUTHORITY

INSPIRING PLACES
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Situado entre a Colômbia e a Costa Rica, o Panamá é 

muito mais do que o seu famoso canal, uma obra de en-

genharia que impressiona tanto pela extensão, como pelo 

seu mecanismo de funcionamento, e pelo qual todos os 

anos cerca de 14 mil embarcações cruzam os seus 79,6 km 

de extensão.

O seu território é atravessado por uma série de cadeias 

montanhosas, separadas por uma depressão central. A 

norte, está a cordilheira central, onde a maior montanha 

do país é encimada pelo Vulcão Barú. Mas a sua topo-

grafia contempla igualmente vastas savanas, planícies a  

Sat between Colombia and Costa Rica, Panama is much 

more than its famous canal, a work of engineering that im-

presses both for its extent and for its working mechanism, 

and through which around 14,000 vessels cross its 79.6 km 

every year.

Its territory is crisscrossed by a series of mountain rang-

es, separated by a central depression. In the north, we find 

the central mountain range, where the highest mountain 

in the country is topped by the Barú Volcano. But its to-

pography also includes vast savannahs, plains as far as 

the eye can see, and tropical forests, where flora and fauna 



78 \\  Villas&Golfe Villas&Golfe  \\ 79 

perder de vista e florestas tropicais, onde a fauna e a flo-

ra são riquíssimas.  Mais de 25% da totalidade do território 

está protegido por parques nacionais e reservas florestais. 

E por isso não é de estranhar que umas das suas maiores 

atrações seja o ecoturismo. Mas muitas outras há. Embora 

de pequenas dimensões, oferece uma grande variedade de 

atividades de lazer. Centenas de magníficas praias e ilhas, a 

convivência com cinco etnias diferentes, os encantadores 

locais históricos, a oportunidade de praticar diversos des-

portos e de usufruir de infraestruturas turísticas de topo 

são experiências verdadeiramente fascinantes. 

abound. More than 25% of the country is protected by na-

tional parks and forest reserves. And so it is not surprising 

that one of its greatest attractions is ecotourism. But there 

are many others. Although small in size, it offers a wide va-

riety of leisure activities. Hundreds of magnificent beaches 

and islands, a melting pot of five different ethnic groups, 

enchanting historic sites, and the opportunity to practice 

various sports and to enjoy luxury tourist facilities all pro-

vide truly fascinating experiences.

In addition to the mainland, the archipelagos of  

Bocas del Toro and San Blas in the Caribbean Sea, and the  

Para além do território continental, fazem parte do país 

os arquipélagos de Bocas del Toro e de San Blas, no Mar das 

Caraíbas, e o arquipélago de Las Perlas, a Isla Coiba e a Isla 

Taboga, no Oceano Pacífico. São praias com areia branca, 

água verde-esmeralda, palmeiras enfileiradas e recifes de 

corais coloridos e cheios de vida.

Movimentada, histórica e contemporânea, a Cidade 

do Panamá, a capital, embora tendo passado por muitas 

transformações, como a construção de ousados arranha-

-céus, sabe conviver muito bem com o passado. É possível 

conhecer os resquícios da «primeira» Cidade do Panamá, 

archipelago of Las Perlas, Isla Coiba and Isla Taboga, in the 

Pacific Ocean, are also part of the country. They feature 

white sandy beaches, emerald waters, lines of palm trees 

and colourful coral reefs full of life.

Despite having gone through many transformations, 

such as the construction of daring skyscrapers, the bus-

tling, historic and contemporary capital of Panama City 

manages to live with the past very well. You can visit the 

remnants of the «first» Panama City, where stone-built 

mansions are preserved, in Panamá Viejo, or visit the 

charming area of   Casco Antiguo (World Heritage Site), with 
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onde se preservam casarões construídos em pedra, no 

Panamá Viejo, ou visitar a encantadora área do Casco  

Antiguo (Património da Humanidade), com edifícios de ar-

quitetura colonial espanhola. O Antigo Convento de Santo 

Domingo, o Cerro Ancón, a Igreja de S. José, o Museu do  

Canal Interoceânico do Panamá, o Museu Patronato Pana-

má Viejo, a Ponte Las Américas e, claro, o Canal do Panamá 

são apenas alguns dos locais de visita imprescindível.

Uma gastronomia muito rica, uma vida noturna ani-

mada, um sistema de tax-free ideal para fazer compras, o 

folclore, as tradições e muitas belezas naturais fazem do 

Panamá um verdadeiro paraíso, digno de ter sido eleito, 

pela CNN Internacional, como um dos melhores destinos 

de viagem em 2014.

buildings featuring Spanish Colonial architecture. The Old 

Convent of Santo Domingo, the Cerro Ancón, the Church of 

St. Joseph, the Panama Canal Museum, the Museo Patro-

nato Panamá Viejo, Las Americas Bridge and, of course, the 

Panama Canal are just some of the must-see sites.

Fantastic food, a lively nightlife, an ideal tax-free system 

for shopping, folklore, traditions and many natural beau-

ties make Panama a veritable paradise, worthy of being 

voted, by CNN International, as one of best travel destina-

tions in 2014.
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WHITE PEARL RESORTS 
PONTA MAMOLI

Joia Africana \\ African Gem
TEXTO TEXT ESTELA ATAÍDE \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY WHITE PEARL RESORTS PONTA MAMOLI

INSPIRING PLACES
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Aninhado nas dunas de Ponta Mamoli, votada como 

uma das dez melhores praias africanas, o exclusivo White 

Pearl Resorts Ponta Mamoli é um dos segredos mais bem 

preservados de África. 

Situado na costa sudeste de Moçambique, cerca de 100 

quilómetros a Sul de Maputo e a 25 quilómetros a norte 

da fronteira sul-africana, o resort está envolto pela beleza 

avassaladora de um paraíso selvagem de areias macias e 

águas azul-turquesa.

Nestled in the dunes of Ponta Mamoli, voted one of 

Africa’s ten best beaches, the exclusive White Pearl  

Resorts Ponta Mamoli is one of Africa’s best kept secrets.

Located on Mozambique’s southeast coast, about 100 

kilometres south of Maputo and 25 kilometres north of the 

border with South Africa, the resort is surrounded by the 

breathtaking beauty of a wild paradise of soft sands and 

turquoise waters. 

 Rodeado de florestas verdejantes e 
mais de dois quilómetros de praias 

intocadas, este exclusivo resort 
promete dias de puro relaxamento 
e indulgência. \\ Encircled by lush 

forests and more than two kilometres 
of pristine beaches, this exclusive 

resort promises days of pure 
relaxation and indulgence.
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Rodeado de florestas verdejantes e mais de dois quiló-

metros de praias intocadas, o White Pearl Resorts Ponta 

Mamoli promete dias de puro relaxamento e indulgência, 

num ambiente onde cada hóspede pode contar com mo-

mentos verdadeiramente inesquecíveis, repletos das me-

lhores opções de lazer, entretenimento e aventura. 

Equipado com 22 suítes acolhidas pelas dunas, em cada 

uma delas os ambientes sofisticados colocam os convi-

dados em sintonia com o suave ritmo quotidiano de Ponta 

Mamoli. À semelhança destes espaços privados, as áreas 

comuns são projetadas para proporcionar privacidade e 

sossego, pelo que, seja na sala de leitura, no lounge ou no 

deck da piscina principal, os hóspedes podem usufruir 

tranquilamente da paisagem deslumbrante e da sedutora 

biodiversidade que os rodeia. Prolongando o processo de 

relaxamento, o spa do White Pearl Resorts Ponta Mamoli 

delicia os hóspedes com propostas tranquilizantes que 

afastam as preocupações e revigoram corpo e mente. 

Pensando também nos convidados que anseiam por 

aventura, o resort oferece uma série de atividades para 

todas as idades. Nadar com golfinhos, explorar os recifes 

de coral, fazer um safari no oceano ou atravessar a ilha a 

cavalo são algumas das opções disponíveis. 

Encircled by lush forests and more than two kilometres 

of pristine beaches, the White Pearl Resorts Ponta Mamoli 

promises days of pure relaxation and indulgence, in a set-

ting in which each guest can expect to spend truly unfor-

gettable moments, packed with the best leisure, entertain-

ment and adventure options.

The dunes are home to 22 suites, each of which features 

sophisticated environments that place guests in harmony 

with the gentle everyday rhythm of Ponta Mamoli. Similar 

to these private spaces, the communal areas have been 

designed to provide privacy and peace, whereby, whether 

in the reading room, in the lounge or on the deck of the 

main swimming pool, guests can quietly enjoy the stun-

ning landscape and the alluring biodiversity that surroun-

ds them. Prolonging the process of relaxation, the spa at 

the White Pearl Resorts Ponta Mamoli delights guests with 

soothing suggestions that send worries scurrying and re-

vitalise body and mind.

Equally designed for guests who yearn for adventure, 

the resort offers a series of activities for all ages. Swim-

ming with dolphins, exploring coral reefs, going on an oce-

an safari or crossing the island on horseback are some of 

the options available. 
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Apostando em deslumbrar todos os sentidos, também 

o paladar e o olfato são acariciados neste refúgio africano. 

Incutindo um toque especial na culinária moçambicana, 

o chef Ananais Chambule presenteia os seus convidados 

com pratos surpreendentes como o delicioso caril de ca-

ranguejo, que pode ser saboreado na companhia de uma 

tradicional cerveja Laurentina. Depois de um jantar no 

White Pearl Restaurant ou de um piquenique gourmet na 

praia, os cocktails do Beach Bar fecham o dia com glamour, 

numa sequência de memórias sensoriais que irão acompa-

nhar os hóspedes no regresso a casa, levando na lembrança 

a emoção dos dias passados neste paraíso moçambicano.  

Intent on dazzling all the senses, the palate and nose are 

also taken care of in this African refuge. Adding a special 

touch to Mozambican cooking, chef Ananais Chambule 

presents guests with remarkable dishes such as the deli-

cious crab curry, which can be enjoyed in the company of a 

traditional Laurentina beer. After dining at the White Pearl 

Restaurant or enjoying a gourmet picnic on the beach, the 

cocktails served at the Beach Bar end the day on a glamo-

rous note, in a series of sensory memories that will stay with 

guests on their return home, with recollections heavy with 

the emotion of days spent in this Mozambican paradise. 

OPINIÃO \\ OPINION

A obesidade é um problema cada vez mais grave e cada 

vez mais disseminado em todo o mundo, sendo considera-

da já pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como uma 

verdadeira pandemia. 

Alertar para os malefícios do excesso de peso e da obesi-

dade torna-se cada vez mais importante. Por um estudo 

que já não é recente, de 2009, está provado que ser gordo 

tira-nos anos de vida. O panorama geral não tem melho-

rado, antes pelo contrário, e já não chega dizer «pela sua 

saúde, perca peso» – já é preciso dizer «pela sua vida, per-

ca peso». 

Esta investigação foi feita pela prestigiada universidade 

de Oxford. Segundo os investigadores, quando se pesa um 

terço a mais do que seria ótimo para dada altura, isso en-

curta o tempo de vida em três anos. Pesar um terço a mais 

significa, para a maior parte das pessoas, ter entre 20 e 30 

quilos em excesso. Nos casos de obesidade (por exemplo, 

ter mais de 115 quilos para uma altura de 1,70 m), os sujeitos 

da pesquisa tiveram menos 10 anos de vida.

Não é este o único estudo que avança números alarmantes 

associados à obesidade. Uma outra pesquisa, que envolveu 

mais de 350 mil pessoas ao longo de dez anos, revelou que 

o aumento de 5 centímetros no tamanho da cintura deter-

mina um risco 17% maior de morte para os homens e 13% 

para as mulheres. Os valores dados para as medidas peri-

gosas de cintura referem um perímetro de 120 cm para os 

homens e de 100 para as mulheres.

Resumindo: quem tem uma barriga muito grande tem um 

risco quase duas vezes maior de morrer entre três e 10 

anos antes de tempo. Ficamos, portanto, conscientes de 

que a obesidade é mais do que um risco para a saúde: é um 

perigo para a vida.

A Gordura Corporal Mata

Obesity is an increasingly serious problem and increas-

ingly widespread throughout the world. It is now con-

sidered by the World Health Organisation (WHO) to be a  

true pandemic.

Warning people of the dangers of being overweight and 

obese is therefore increasingly important. In a study made 

already some time ago, in 2009, it has been shown that 

being fat takes years off our lives. The overall picture has 

not improved, on the contrary, now it is not enough to say 

«lose weight for your health» – now you need to say «lose 

weight for your life».

This research was conducted by the prestigious Oxford 

University. According to researchers, when you weigh 

a third more than would be optimal for a given time, 

this shortens your life span by three years. Weighing a 

third more, for most people, means having an excess of  

between 20 and 30 kilograms. In cases of obesity (for ex-

ample, weighing more than 115 kilograms with a height of 

1.70 metres), the subjects had a lifespan of 10 years less.

This is not the only study that proposes alarming figures 

associated with obesity. Another study, which involved 

more than 350,000 people over ten years, found that an 

increase of five centimetres in waist size determines a 17% 

higher risk of death for men and 13% for women. The fig-

ures   given for dangerous waist measurements refer to a 

waistline of 120 cm for men and 100 for women.

In short: anyone who has a very big belly is almost twice 

as much at risk of dying between three and 10 years be-

fore they should. We can therefore see that obesity is more 

than a health risk: it is a danger to life.

Body Fat Kills

+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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ESPERANZA SPA
De Corpo e Alma \\ Body and Soul

TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY TRINETTE REED PHOTOGRAPHY

HEALTH  WELLNESS
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The sky, the sun, the sea and the land come together to 

give life to a veritable tropical oasis. The Esperanza Spa, 

part of the resort of the same name, is located 6 km from 

Cabo San Lucas (Mexico), in the heart of 17 hectares of al-

most untouched nature.

The resort, a member of the prestigious Relais &  

Châteaux Collection, is in 

itself one of those idyllic 

dream locations, where we 

have all dreamed of visit-

ing. Its suites and villas, 

ensconced in small hills, 

have an almost magical 

view over the sea and the 

huge swimming pool, which 

seems to merge with it.

This wellness sanctuary, born under the sign of water, is 

the ideal refuge in which to heal tired bodies, revitalise the 

mind and awaken all the senses. Set in caves and grottos, 

heated with steam and dotted with refreshing waterfalls, 

the Esperanza Spa features 14 treatment rooms, includ-

ing a suite for couples, with garden, a plunge pool, outdoor 

shower and a private area for sunbathing. The spa rituals 

are held outdoors, by the sea, and favour handmade bo-

tanical treatments, given by accredited therapists.

Purification with desert clay, body scrubs with salt or 

with papaya and mango, hot stone massage, rejuvenating 

O céu, o sol, o mar e a terra unem-se para dar vida a um 

verdadeiro oásis tropical. O Esperanza Spa, parte integran-

te do resort homónimo, situa-se a 6 km do Cabo de San  

Lucas (México), no coração de 17 hectares de natureza 

quase intocada.

O resort, membro da prestigiada Relais & Châteaux  

Collection, faz parte, por si 

só, daqueles lugares de so-

nho, idílicos, nos quais to-

dos nós já sonhámos estar. 

As suas suítes e villas, en-

cavalitadas em pequenas 

colinas, possuem uma vista 

quase mágica sobre o mar e 

sobre a enorme piscina que 

com ele se parece fundir.

Este santuário de bem-estar nascido sob o signo da água 

é o refúgio ideal para curar corpos cansados, revitalizar a 

mente e acordar todos os sentidos. Incrustado em caver-

nas e grutas, aquecido com vapor e salpicado com quedas 

de água refrescantes, o Esperanza Spa possui 14 salas de 

tratamento, incluindo uma suíte para casais, com jardim, 

uma piscina de imersão, duche exterior e uma área priva-

da para banhos de sol. Os rituais spa são caracterizados por 

se realizarem ao ar livre, junto ao mar, e por privilegiarem 

tratamentos botânicos confecionados artesanalmente e 

aplicados por terapeutas credenciados. 

O refúgio ideal para curar corpos 
cansados, revitalizar a mente e 

acordar todos os sentidos. \\ The 
ideal refuge in which to heal tired 

bodies, revitalise the mind and 
awaken all the senses.
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Purificação com argila do deserto, esfoliação com sal 

ou com papaia e manga, massagem com pedras quentes, 

terapias de rejuvenescimento, ou vários pacotes que in-

cluem diversos tratamentos são apenas alguns exemplos 

das experiências de que se pode desfrutar.

Relaxamento, purificação, rejuvenescimento, sintonia 

e equilíbrio «de corpo e alma»… é o que promete o Spa  

Esperanza. E cumpre, porque só assim se justifica ter sido 

considerado o melhor spa da América Latina. 

therapies, or various packages that include several treat-

ments are just some examples of the experiences that you 

can enjoy.

Relaxation, purification, rejuvenation, harmony and 

balance «of body and soul»... is what the Esperanza Spa 

promises. And it achieves it too, as only then could it justify 

having been considered the best spa in Latin America.
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Chocolate é Bom Para a Barriga
Chocolate is Good for the Belly

PUB

HEALTH  WELLNESS

This tasty treat is actually good for your belly...in two ways: 

besides tasting great, a study has revealed that it helps you 

lose abdominal fat.

Chocolate has even more benefits than thought. We al-

ready knew that it has properties that act on the brain’s 

pleasure centres, promoting a sense of well-being and 

fighting depression, and now it has been discovered that 

it helps fight body fat, in particular the fat concentrated in 

the abdomen.

Este saboroso petisco faz mesmo bem à barriga… de duas 

maneiras: além de saber bem, um estudo revelou que aju-

da a perder a gordura abdominal.

O chocolate tem mais benefícios ainda do que se julgava. Já 

sabíamos que tem propriedades que atuam nos centros de 

prazer do cérebro, favorecendo a sensação de bem-estar 

e combatendo a depressão, e agora descobriu-se que atua 

no combate à gordura corporal, nomeadamente a que se 

concentra no abdómen.

Quanto mais escuro melhor. O melhor chocolate, em 

termos de benefícios para a saúde, é o chamado chocolate 

negro, com teores de mais de 60% de cacau.

O estudo que refere benefícios no combate à gordura 

corporal, principalmente a gordura abdominal, menciona 

nos seus resultados que «depois do consumo de chocolate 

negro (CN) observou-se um aumento significativo nos ní-

veis de colesterol HDL (o bom colesterol), uma diminuição 

significativa da relação entre colesterol total e colesterol 

HDL, da proporção de colesterol LDL/HDL e do antagonista 

do recetor de interleuquina-1. Adicionalmente, foi obser-

vada uma redução na circunferência abdominal. Também 

se descobriu uma correlação positiva entre as alterações 

nos índices aterogénicos e redução do abdómen».

Em conclusão, o estudo menciona: «As nossas desco-

bertas sugerem que o consumo regular de CN pode ser 

útil para manter um bom perfil aterogénico (ou seja, das 

gorduras), devido a efeitos favoráveis no colesterol HDL, 

proporções de lipoproteínas e marcadores da inflamação».

O estudo (efetuado pelo Departamento de Neurociên-

cias, Divisão de Nutrição Humana da Universidade de Tor 

The darker the better. In terms of health benefits the best 

chocolate is dark chocolate, with cocoa levels of greater 

than 60%.

The study that speaks of benefits in fighting body fat, es-

pecially abdominal fat, mentions in its results that «after 

eating dark chocolate (DC) a significant increase in HDL 

cholesterol (good cholesterol) levels, a significant decrease 

in the relationship between total cholesterol and HDL 

cholesterol, in the LDL/HDL ratio and in the interleukin-1 

receptor antagonist. Additionally, a reduction in waist cir-

cumference was observed. A positive correlation between 

changes in the atherogenic index and reduction in the ab-

domen was also discovered».

In conclusion, the study states: «Our findings suggest 

that the regular consumption of DC can be useful in keep-

ing up a good atherogenic profile (i.e., fat profile), due to the 

favourable effects on HDL cholesterol, ratios of lipoproteins 

and inflammation markers».

The study (conducted by the Department of Neuro-

science, Division of Human Nutrition, University of Tor  

Vergata, in Rome) was made on women with NWO  
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Vergata, em Roma) foi feito com base em mulheres com 

síndroma NWO (Normal Weight Obese – obeso de peso 

normal), que é definida como excessiva gordura corporal 

associada a um índice de massa corporal (IMC) normal. 

Esta síndrome é caracterizada por um risco mais elevado 

para doenças e morte cardiovascular.

Os estudos recentes, avança o documento assinado por 

oito especialistas italianos, demonstraram que o chocola-

te negro «tem efeitos benéficos na prevenção de doenças 

cardiovasculares, devido às suas propriedades anti-infla-

matórias e antioxidantes».

Os efeitos da investigação italiana foram observados 

a partir do consumo de 100 gramas de chocolate negro, 

ingeridos durante uma semana por mulheres com sín-

droma NWO.

Outro estudo, desta vez assinado por especialistas es-

panhóis, refere a associação entre o consumo de chocolate 

e a obesidade em adolescentes europeus. Os resultados 

desta análise referem que o consumo mais elevado de 

chocolate, independentemente de ser chocolate negro ou 

de leite, foi associado com níveis mais baixos de gordura 

Contactos \\ Contacts:  
Call Center Internacional +351  21 458 85 00
www.clinicadotempo.com

syndrome (Normal Weight Obese), which is defined as ex-

cessive body fat associated with a normal body mass in-

dex (BMI). This syndrome is characterised by a higher risk 

for cardiovascular disease and death.

The recent studies, the document signed by eight Italian 

experts suggests, showed that dark chocolate «has ben-

eficial effects in preventing cardiovascular diseases due to 

its anti-inflammatory and antioxidant properties».

The effects of the Italian investigation were observed 

through the consumption of 100 grams of dark chocolate, 

eaten during one week by women with NWO syndrome.

Another study, this time by Spanish specialists, focuses 

on the association between chocolate consumption and 

obesity in European adolescents. The results of this anal-

ysis indicate that the greater consumption of chocolate, 

independent of whether dark or milk chocolate, was as-

sociated with lower levels of total and central (abdominal) 

fat, based on body mass index (BMI), skinfolds and waist 

circumference. The conclusion of the experts is that these 

results «demonstrated that a higher chocolate consump-

tion was associated with lower total and central fat in  

total e central (abdominal), com base nos índices de mas-

sa corporal (IMC), pregas adiposas e perímetro abdominal. 

A conclusão dos especialistas é a de que estes resultados 

«demonstraram que um consumo mais elevado de cho-

colate estava associado com menor gordura total e central 

nos adolescentes europeus (foram analisados cerca de 

1500 jovens entre os 12 e os 17 anos)».

Ficam, assim, ainda mais comprovados os já reconhe-

cidos benefícios do chocolate para a saúde e que já refe-

riam o seu conteúdo de gorduras saudáveis (contendo em 

abundância ácido oleico, o mesmo encontrado no azei-

te, com poder antioxidante e protetor cardíaco); proteção 

contra a falência cardíaca e o acidente vascular cerebral (o 

chocolate negro diminui a pressão arterial e as placas ar-

teriais); a redução do risco de cancro do cólon (devido aos 

polifenóis); melhora o metabolismo da glicose (pode aju-

dar a prevenir a diabetes e obesidade); melhora a dispo-

sição (o chocolate negro contém serotonina e aumenta a 

produção de endorfinas, atuando como um antidepressivo 

natural); melhora a função cerebral e alivia os sintomas da 

síndrome pré-menstrual (PMS).

European adolescents (about 1500 young people between 

12 and 17 years were analysed)».

Further proving thus the already recognised benefits of 

chocolate for health and which have already referred to 

their healthy fat content (containing abundant oleic acid, 

the same found in olive oil with antioxidant and heart 

protecting powers); protection against heart failure and 

strokes (dark chocolate lowers blood pressure and arte-

rial plaques); reducing the risk of colon cancer (due to the 

polyphenols); improves glucose metabolism (may help 

prevent diabetes and obesity); improves mood (dark choc-

olate contains serotonin and increases the production of 

endorphins, acting as a natural antidepressant); improves 

brain function and relieves symptoms of premenstrual 

syndrome (PMS).



HELENA RIZZO
Rendida ao Mundo dos Sabores

Surrendered to the World of Flavours

TEXTO TEXT ESTELA ATAÍDE\\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY HELENA RIZZO WINNER OF THE 2014 THE VEUVE CLICQUOT WORLD’S BEST FEMALE CHEF AWARD

Nascida em Porto Alegre, Brasil, aos 18 anos Helena  

Rizzo abandonou a faculdade de arquitetura e rumou a São 

Paulo para apostar na carreira de modelo. Mas, chegada à 

grande metrópole, foi na gastronomia e não na moda que 

encontrou o seu futuro. 

O que começou com trabalhos em part-time transformou-

-se em estágios com alguns dos grandes gurus da cozinha 

brasileira e rapidamente o destino estava traçado: «apai-

xonei-me por este tipo de trabalho e, a pouco e pouco, dei-

xei de trabalhar como modelo». 

Vencedora, em 2013, do Prémio Veuve Clicquot de Melhor 

Chef Mulher da América Latina, este ano o talento efer-

vescente de Helena Rizzo extravasou continentes e a chef 

brasileira conquistou o Prémio Veuve Clicquot de Melhor 

Chef Mulher do Mundo 2014.

Born in Porto Alegre, Brazil, at 18 Helena Rizzo gave up 

studying architecture and headed to São Paulo to focus 

on a career in modelling. But, on arriving in the great me-

tropolis, it was in food and not in fashion that she found  

her future.

What began as part-time work turned into work experi-

ence with some of the great gurus of Brazilian cuisine and 

quickly her fate was sealed: «I fell for this type of work and, 

little by little, I stopped working as a model».

Winner of the Veuve Clicquot Latin American Best Female 

Chef 2013, this year the effervescent talent of Helena Rizzo 

crossed the continents and the Brazilian chef was made 

Veuve Clicquot World’s Best Female Chef 2014.

SUPREME FLAVOURS
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O contacto em São Paulo com referências culinárias 

como Emmanuel Bassoleil, Luciano Boseggia e Neka  

Barreto impulsionou a jovem Helena Rizzo a mergulhar de 

cabeça no mundo dos sabores. «Sem perceber, fiquei com-

pletamente imersa no mundo da gastronomia».

Com talento, sensibilidade e paixão, colhendo inspiração 

de todos os quadrantes, da cozinha, à música e ao cine-

ma, mas sobretudo da própria vida, começou a traçar um  

Time spent in São Paulo with culinary names such as 

Emmanuel Bassoleil, Luciano Bossegia and Neka Barreto 

gave the young Helena Rizzo the boost she needed to dive 

headfirst into the world of flavours. «Without realising it, I 

became completely immersed in the world of gastronomy».

With talent, sensitivity and passion, taking her inspi-

ration from all sides, from cuisine to music and films, but 

above all else from life itself, she began to tread a safe path, 

caminho seguro, com o olhar nas melhores técnicas culi-

nárias, mas sempre apoiada nos sabores do seu país. 

Depois de dirigir, durante dois anos, a cozinha do Na Mata 

Café, que abriu com dois sócios, a chef lançou-se ao mun-

do numa busca faminta de conhecimento, que a levou a 

passar por alguns dos melhores restaurantes do mun-

do, como o Sadler, em Itália, e o El Celler de Can Roca, em  

Espanha. Foi neste último que conheceu o chef Daniel  

Redondo, que viria a ser seu marido e com quem, em 2006, 

abriu o restaurante Maní,  

no Jardim Paulistano de  

São Paulo.

Intimista e acolhedor, 

Maní é um amor a quatro 

mãos, onde as experiências 

e as memórias dos dois che-

fs se refletem nas propostas 

gastronómicas, nascidas de 

uma deliciosa combinação de ingredientes tradicionais 

brasileiros com técnicas modernas e uma pitada de in-

fluência espanhola. Das mandiocas brasileiras, assadas e 

servidas com espuma de tucupi, leite de coco e azeite com 

trufas brancas, às vieiras levemente fumadas, com creme 

de espargos brancos e emulsão de maracujá, na cozinha 

de Helena Rizzo cada prato é uma explosão de sabores e 

cores, uma experiência gastronómica que abre ao mundo 

as portas do Brasil. 

with her sights set on the best culinary techniques, but al-

ways backed by the flavours of her country.

After heading the kitchen at Na Mata Café for two years, 

which she opened with two partners, the chef headed out 

into the world in a famished quest for knowledge, which 

led her to spend time at some of the best restaurants in the 

world, such as the Sadler in Italy and the El Celler de Can 

Roca in Spain. It was at the latter that she met chef Daniel 

Redondo, who would later become her husband and with 

whom, in 2006, she opened 

the restaurant Maní, in São 

Paulo’s Jardim Paulistano.

Intimate and cosy, Maní 

is a four-handed love affair, 

where the experiences and 

memories of the two chefs 

are reflected in the gastro-

nomic offerings, originating 

from a delicious blend of traditional Brazilian ingredients 

with modern techniques and a dash of Spanish influence. 

From Brazilian cassava, roasted and served with tucupi 

foam, coconut milk and olive oil with white truffles, to 

lightly smoked scallops with cream of white asparagus 

and passion fruit emulsion, in the kitchen of Helen Rizzo 

each dish is an explosion of flavours and colours, a gastro-

nomic experience that opens Brazil’s doors to the world.

«Sem perceber, fiquei 
completamente imersa no mundo da 
gastronomia» \\ «Without realising 
it, I became completely immersed in 

the world of gastronomy»
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LOIMER
Distintos Néctares Austríacos 

Eminent Austrian Wines 
TEXTO TEXT ESTELA ATAÍDE \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY LOIMER

SUPREME FLAVOURS
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2002, se deparou com a oportunidade de arrendar a tradi-

cional propriedade agrícola Weingut Schellmann, situada 

no centro de Gumpoldskirchen, uma cidade vitícola a sul 

de Viena, sinónimo de vinhos de qualidade desde o tempo 

do império austro-húngaro. Atualmente com 10 hectares, 

além de Rotgifpler e Zierfandler, duas variedades muito 

tradicionais, as vinhas em Gumpoldskirchen produzem 

Chardonnay, Traminer e Pinot Noir. 

Gerindo, desde 2006, todas as vinhas Loimer de acordo 

com princípios de agricultura biológica dinâmica, que res-

peitam e protegem proativamente a natureza, Fred Loimer 

tem agraciado a Áustria e o mundo com vinhos naturais e 

dotados de um forte caráter.

Weingut Schellmann traditional farming estate, located 

in the centre of Gumpoldskirchen, a wine-growing town 

south of Vienna, synonymous with quality wines ever 

since the time of the Austro-Hungarian empire. Cur-

rently boasting 10 hectares, in addition to Rotgifpler and  

Zierfandler, two very traditional grape varieties, the  

Gumpoldskirchen vineyards contain Chardonnay, Tramin-

er and Pinot Noir vines too.

Managing every Loimer vineyard since 2006 accord-

ing to dynamic organic farming principles, which respect 

and proactively protect nature, Fred Loimer has graced 

Austria and the world with natural wines, endowed with a  

strong character.

Elemento de terceira geração da família fundadora da 

Loimer, desde sempre a vida do talentoso enólogo Fred 

Loimer esteve entrelaçada com a produção vinícola, pelo 

que foi com naturalidade que, em 1986, tomou as rédeas da 

adega da família, em Kamptal.

Dos iniciais sete hectares, a propriedade em Kamptal 

cresceu até se estender por 64 hectares, dos quais nascem 

deliciosos néctares a partir das vinhas Grüner Veltiner  

e Riesling, as principais, mas também Muskateller,  

Chardonnay, Pinot Grins, Pinot Blanc e os tintos Zweigelt 

e Pinot Noir. 

Curioso e constantemente em busca de novos desafios 

e oportunidades, Fred Loimer não hesitou quando, em 

A member of the third generation of the founding Loimer 

family, the life of the talented winemaker Fred Loimer has 

always been intertwined with wine production, so it was 

only natural that, in 1986, he took the reins of the family 

winery in Kamptal.

From the initial seven hectares, the property in Kamptal 

has grown to include 64 hectares, from which delicious 

wines from Grüner Veltiner and Riesling vines, the main 

ones, but also Muskateller, Chardonnay, Pinot Grins, Pinot 

Blanc and the reds Zweigelt and Pinot Noir.

Curious and constantly seeking new challenges and 

opportunities, Fred Loimer didn’t hesitate when, in 

2002, he was presented with the opportunity to rent the  
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OPINIÃO \\ OPINION

Em 35 anos de carreira, grande parte fora de portas, aprendi 

que há sempre bons produtos em todo o lado, no entanto, 

assumo inteiramente que sou parti pris quando se fala  

de Portugal.

Com o meu projeto do Notting Hill Kitchen tenho visto que, 

nas críticas, são referidos o arroz carolino, o queijo Serra, o 

porco alentejano, o peixe do Atlântico, a baixela da Vista 

Alegre e mais uma série de preciosidades representativas 

da excelência nacional.

O desafio que me lancei a mim próprio foi fazer deste espa-

ço uma montra da excelência nacional.

Sendo um país com um território relativamente pequeno, 

devemos ter orgulho em sermos o segundo país europeu 

com maior número de produtos certificados (DOP, DO, IGP 

e IG) logo atrás de Itália.

Maiores consumidores de arroz per capita em toda a  

Europa, não vale a pena lamentarmo-nos pelo desconhe-

cimento total em relação ao arroz carolino DOP.

Carnarolli, arborio ou bomba são sobejamente conhecidos. 

Nada como dá-lo a conhecer e orgulharmo-nos do que  

é nosso. É um simples exemplo, mas muitos mais  

poderia referir.

Há, por outro lado, um total desconhecimento sobre a co-

zinha portuguesa, normalmente associada a uma marca 

conhecida de frango assado, ou «peri peri» como por cá se 

diz, ou ao peixe grelhado e pouco mais.

Não é seguramente numa metrópole com o cosmopolitis-

mo de Londres que a nossa cozinha se afirma num prato de 

barro em nome de um falso tipicismo.

É fundamental chamar a atenção tanto para o paladar 

como para a vista.

Erradicar ao mesmo tempo o pessimismo de que a nos-

sa cozinha está ultrapassada, porque é feia e não soube 

adaptar-se à modernidade. Modernidade quantas vezes 

conseguida à custa de associações espúrias e desenhos 

vanguardistas de mau gosto.

O caminho faz-se caminhando e espero estar à altura des-

te desafio. Ou desígnio?

A Diversidade de um Pequeno Território

Over my 35-year career, much of which has been spent 

abroad, I have learned that there are always good products 

wherever you go, however, I entirely admit to being parti 

pris when it comes to Portugal.

With my Notting Hill Kitchen project I have seen that, in re-

views, mention is made to the carolino rice, the Serra cheese, 

the Alentejo pork, the Atlantic fish, the Vista Alegre crockery 

and a host of treasures representing Portuguese excellence.

The challenge I set myself was to make this space a show-

case of Portuguese excellence.

Being a country of relatively small size, we should take 

pride in having the second largest number of certified prod-

ucts (PDO, DO, and PGI and GI) in Europe, just behind Italy.

The greatest consumers of rice per capita in Europe, it’s not 

worth lamenting the total lack of awareness concerning 

carolino rice PDO.

Carnarolli, arborio or bomba are well known. What better 

than getting it into the public eye and being proud of what 

is ours? This is a simple example, but there are many more 

I could talk about.

On the other hand, nobody has a clue about Portuguese 

cuisine, normally associated with a well known grilled 

chicken brand, or «peri peri» as they say around here, or 

with grilled fish and little else.

It’s certainly not in a metropolis with the cosmopolitan 

vibe of London that our cuisine can make its mark served 

on a terracotta plate in the name of fake authenticity.

It is vital we draw attention as much to the palate as to  

the eyes.

And at the same time eradicate the pessimism that our 

cooking is outdated because it’s ugly and hasn’t learned 

how to adapt to the modern world. Modernity often 

achieved at the expense of spurious associations and dis-

tasteful avant-garde designs.

Paths are made by walking and I hope to be up to the chal-

lenge. Or intention?

The Diversity of a Small Territory

LUÍS BAENA
Chef / Consultor 
Chef / Consultant
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Não esquecendo a sensualidade, elegância e luxo que são 

já características marcantes do criador Luís Onofre, a sua 

nova coleção primavera-verão de acessórios e sapatos, 

que dá pelo nome de Different Flavours, promete fazer 

um verdadeiro apelo aos sentidos através das tonalida-

des e materiais apetitosos que se unem, resultando numa 

irresistível «fábrica de sabores»! Tons pastel, chocolate, 

flúor, violeta, menta, coral e azul são algumas das cores 

que abundam, aliando-se a materiais como verniz, pele, 

cetim e laminados de efeito metálico. Os saltos do calçado 

apresentado variam entre stilleto, lexi, e formatos médios  

mais quadrangulares.

Keeping in mind the sensuality, elegance and luxury 

that are already striking characteristics of designer Luís  

Onofre, his new Spring-Summer collection of accessories 

and shoes, which goes by the name of ‘Different Flavours’, 

promises to truly appeal to the senses through the appe-

tising colours and materials it combines, resulting in an 

irresistible «factory of flavours»! Pastel shades, chocolate, 

fluoride, violet, mint, coral and blue are some of the colours 

that abound, joining forces with materials such as varnish, 

leather, satin and metallic effect laminates. The heels of 

the footwear presented vary between stilettos, lexi, and 

more quadrangular regular shapes.

LUÍS ONOFRE
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O recente Oyster Perpetual Datejust Pearlmaster 34 segue 

uma linha de evolução feminina do icónico Datejust, da 

Rolex, lançado em 1945. Mantendo o classicismo e atem-

poralidade característicos da marca, esta é uma peça vo-

luptuosa, sensual, de requinte, que transparece uma forte 

personalidade. O Oyster Perpetual está disponível apenas 

em ouro amarelo, branco ou Everose 18 quilates, cravejado 

com diamantes da mais alta qualidade, mais puros e mais 

brilhantes, e ainda incorporado com mostradores exclusi-

vos da Goldust Dream de madre pérola e ouro.

The recent Oyster Perpetual Datejust Pearlmaster 34 fol-

lows a line of feminine evolution from the iconic Datejust, 

from Rolex, launched in 1945. Retaining the classicism 

and timelessness typical of the brand, this is a voluptu-

ous, sensual and exquisite piece that exudes a strong per-

sonality. The Oyster Perpetual is only available in 18 carat 

yellow, white or Everose gold, encrusted with the purest 

and brightest of diamonds of the highest quality and also 

featuring unique Goldust Dream dials in mother of pearl  

and gold.

ROLEX

BULGARI

CARTIER

Tendo seduzido os mestres joalheiros da maison Bulgari 

desde os anos 1970, as linhas misteriosas da serpente vol-

tam a ser fonte de inspiração para uma coleção de irresistí-

veis joias.  Recuperando o poderoso misticismo da serpen-

te, a coleção Serpenti transforma as suas sinuosas formas 

em luxuosos brincos, anéis, colares e pulseiras. Delicada-

mente concebidas em forma de espirais simples, duplas 

ou triplas, em ouro rosa e diamantes, as sublimes peças 

refletem com requinte o poder e dinamismo da serpente.

Having seduced the master jewellers of the Bulgari maison 

since the 1970s, the mysterious outline of the snake again 

becomes a source of inspiration for a collection of irresist-

ible jewellery. Recovering the powerful mysticism of the 

snake, the Serpenti collection transforms their sinuous 

shapes into luxurious earrings, rings, necklaces and brace-

lets. Delicately designed in the form of single, double or tri-

ple spirals, in rose gold and diamonds, the sublime pieces 

stylishly reflect the power and dynamism of the snake.

A nova joia-amuleto da Cartier é uma peça elegante, carregada de 

magia e misticismo, que hipnotiza facilmente com a sua beleza e 

luxo. Centrada nos diamantes, o pendente apresenta-se em dife-

rentes modelos, como a madre pérola, ónix e diamantes, e ain-

da em versão pulseira, com as mesmas opções de materiais. 

Tendo como conceito o amuleto pessoal, a linha Amulette 

apresenta preciosos porta-segredos que prometem tor-

nar-se verdadeiros talismãs da sorte!

The new Cartier charm-jewel is an elegant piece, 

charged with magic and mysticism, which eas-

ily mesmerises with its beauty and luxury.  

Focused on diamonds, the pendant comes in 

a range of models, such as mother of pearl, 

onyx and diamond and also in a bracelet 

version, featuring the same choice of 

materials. With the personal amulet 

as its concept, the Amulette range 

presents precious charms that 

promise to become true talis-

mans of luck!



Contando com a experiência e majestosidade da arte de 

quem faz chá desde 1854, a Mariage Frères, que completa 

este ano o 160.º aniversário, apresenta uma nova e vasta 

gama de chás, chávenas e bules, apostando na sua tra-

dição de mestria de produzir e servir os melhores chás, 

aliada a uma enorme variedade e modernidade de produ-

tos. Beautiful Tea é precisamente um dos novos produtos 

criados por esta marca de excelência, que consiste numa 

infusão de chá preto onde se mistura o sumo suculento de 

romãs encarnadas com o toque suave de pétalas de cen-

táurea. O resultado é interpolado entre o doce e o azedo, e 

o sabor incomparável de uma energia refrescante e única. 

Relying on the experience and majesty of the art of some-

one making tea since 1854, Mariage Frères, which cel-

ebrates its 160th anniversary this year, presents a new and 

wide range of teas, teacups and teapots, focusing on its 

tradition of expertise in producing and serving the finest 

teas, combined with a great variety of modern products. 

Beautiful Tea is precisely one of the new products created 

by this brand par excellence, and is an infusion of black 

tea featuring a blend of succulent pomegranate juice with 

the soft touch of cornflower petals. The result is a foray 

between sweet and sour, and the incomparable taste of a 

refreshing and unique energy.

MARIAGE FRÈRES
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DAVID ROSAS Luxo e Exclusividade
Luxury and Exclusiveness

LUXURY  STYLE

TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DAVID ROSAS

David Rosas, Maria Luísa Rosas, Luísa Rosas e Pedro Rosas (da esquerda para a direita).
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Talvez Mateus dos Santos Rosas, quando se iniciou no 

ramo da ourivesaria, em 1860, não perspetivasse que o 

seu empreendedorismo seguisse o desígnio de tamanho 

sucesso, de uma paixão inquebrável passada de geração  

em geração.

David Rosas, bisneto de Mateus, nasceu no seio desta fa-

mília que trazia consigo três gerações ligadas à ourivesaria, 

mas quando, em 1984, criou a empresa em nome próprio e 

abriu a sua primeira loja na Av. da Boavista, no Porto, ele-

vou a nome da sua família ainda mais alto e destacou-se 

dos demais no setor da relojoaria e joalharia de luxo. Ao 

seu know how aliou-se uma estratégia comercial exímia,  

When he started out in the jewellery trade Mateus dos 

Santos Rosas could probably never have foreseen that 

his entrepreneurial spirit would lead to so much success 

and to an unerring passion, passed on from generation  

to generation.

David Rosas, great-grandson of Mateus, was born into 

this family boasting three generations working in the jew-

ellery business, but when, in 1984, he created the company 

bearing his name, and opened his first shop on the Avenida 

da Boavista in Oporto, he lifted his family name to another 

level and stood out from the rest in the luxury watch and 

jewellery sector. To his knowhow he added an expert sales 

conseguindo o que seria quase impensável: tornar-se repre-

sentando oficial exclusivo da Patek Philippe em Portugal.

Esta responsabilidade agigantou-lhe a vontade de crescer 

e seguiram-se as lojas de Lisboa e Funchal, sendo que mais 

tarde uma nova loja surgiu na Av. da Liberdade, em Lisboa, 

a zona de comércio de luxo por excelência, com um projeto 

arquitetónico assinado por Siza Vieira. Mais tarde inaugu-

ra também duas concept stores – David Rosas Wonderlab 

–, primeiramente no C. C. Colombo, em Lisboa, e depois no 

Norteshopping, no Porto. Em 2013, uma nova loja é inaugu-

rada na Av. da Liberdade, um sonho maior, com 700 m2, três 

pisos e áreas distintas, que oferece um serviço de excelên-

cia e que posiciona a marca num patamar único.

strategy, achieving the almost unthinkable: becoming the 

official representative for Patek Philippe in Portugal. This 

responsibility instilled in him the desire to grow and shops 

in Lisbon and Funchal followed. A new store, featuring ar-

chitectural design from Siza Vieira, was later opened on the 

Avenida da Liberdade, in Lisbon, the city’s luxury shopping 

area par excellence. He later also opened two concept 

stores – David Rosas Wonderlab -, initially in the Colombo 

Shopping Centre, in Lisbon, and then in Norteshopping, in 

Oporto. In 2013, a new store was opened on the Avenida da 

Liberdade, a more sizeable dream, boasting 700 sqm, three 

floors and assorted areas, which offers exceptional service 

and places the brand onto a level of its own. 
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30 anos depois da abertura da primeira loja, a David Ro-

sas é hoje uma marca que, baseada num profundo conhe-

cimento de cinco gerações, se destaca pela superior quali-

dade das peças originais e exclusivas que concebe e produz, 

pela total dedicação às marcas que representa, pela atenção 

aos desejos dos clientes. David Rosas é sinónimo de moda, 

estilo, contemporaneidade, sensualidade e, pelas suas ori-

gens, de uma portugalidade paradigmática, reconhecida 

internacionalmente no mundo do luxo e da exclusividade.

30 years after the first shop opened, David Rosas is now a 

brand, which, based on the comprehensive knowhow of five 

generations, stands out for the superior quality of the origi-

nal and exclusive pieces it designs and produces; for the total 

dedication to the brands it represents; and for the attention it 

gives to customer wishes. David Rosas is synonymous with 

fashion, style, contemporary flair, sensuality and with its 

origins, of an exemplary «Portugueseness», internationally 

recognised in the world of luxury and exclusiveness.

Uma das grandes novidades no mundo motorizado para 

este ano é a moto Viking Concept, trazida através da assi-

natura de dois grandes talentos na indústria dinamarque-

sa: Henrik Fisker, anterior responsável pela área de design 

em marcas sonantes como a BMW e a Aston Martin, e  

Anders Kirk Johansen, um industrial cuja família inventou 

a marca Lego. Orientada para um conceito premium e com 

uma imagem marcadamente emocional e especial, esta 

é a primeira moto compatível com a regra do Euro IV sem 

comprometer o núcleo e a alma do motor V-Twin. 

One of the major innovations in the motor industry this 

year is the Viking Concept motorcycle, produced through 

the design of two major talents in the Danish industry: 

Henrik Fisker, former head of design at big name brands 

such as BMW and Aston Martin, and Anders Kirk Johansen, 

an industrialist whose family invented the Lego brand. De-

veloped as a premium concept with a markedly emotional 

and special image, this is the first bike compatible with the 

Euro IV regulation without compromising the core and soul 

of the V-Twin engine.

LAUGE JENSEN

\\QUINTESSENCE
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Em apenas sete anos de existência, a marca Hard Graft 

tornou-se sinónimo de acessórios de luxo acessíveis. A 

marca austríaca, fundada em 2007, apresenta uma cole-

ção composta por bens tradicionais, práticos e essenciais 

na rotina do homem contemporâneo, entre os quais se 

destacam pastas, malas, carteiras, agendas e as bolsas 

para telemóvel, iPhone, iPad e para computadores portá-

teis. A estes simples acessórios é conferido um poderoso 

distintivo, através da adição de uma qualidade inigualável 

de materiais premium em couro, e um visual minimalista 

e clássico.

In just seven years of existence, the brand Hard Graft has 

become synonymous with affordable luxury accessories. 

The Austrian brand, founded in 2007, presents a collection 

made up of traditional, practical and essential goods for 

use in the routine of contemporary men, highlights among 

which include briefcases, bags, wallets, diaries and cases 

for mobile phones, iPhone, iPad and for laptops. A power-

ful distinction is given to these simple accessories through 

the addition of an unrivalled quality of premium leather 

materials, and a minimalistic and classic look.

MERCEDES-BENZ 

HARD GRAFT 

The sophisticated Patrimony Contemporaine collection 

has added a new argument to its extensive list of distinc-

tive features. The 1120 QP calibre, automatic mechani-

cal movement awarded the Geneva Seal, now enriches 

the emblematic collection from Vacheron Constantin, to 

which is added the Patrimony Contemporaine Perpetual 

Calendar, an elegant, ultra-thin watch.

Thanks to the rhythm set by the legendary 1120 QP calibre, 

the Patrimony Contemporaine Perpetual Calendar does 

not need to be reset until March 01, 2100.

A sofisticada coleção Patrimony Contemporaine adicio-

nou um novo argumento à sua extensa lista de carac-

terísticas distintivas. O calibre 1120 QP, movimento me-

cânico automático distinguido com o Selo de Genebra, 

chegou para enriquecer a emblemática coleção Vacheron  

Constantin, à qual é acrescentado o Patrimony Contempo-

raine Calendário Perpétuo, um elegante relógio extrafino.

Graças ao ritmo imposto pelo lendário calibre 1120 QP, o  

Patrimony Contemporaine Calendário Perpétuo não pre-

cisará de ser regulado até 1 de março de 2100.

VACHERON CONSTANTIN

A geração masculina jovem foi a base de inspiração da 

Mercedes-Benz que está na génese da fragrância Merce-

des-Benz Club. Homens cosmopolitas, espontâneos, ele-

gantes, decididos e dinâmicos encaixam na perfeição com 

o mix de frescura, sedução e dependência amadeirada, po-

tenciados pelo verde do ruibarbo, pelo temperamento in-

tenso de cardamomo e bagas de zimbro, e pelas inflexões 

cativantes do patchouli e madeiras secas. O toque final de 

charme é o frasco jovem e moderno, de linhas simples e 

futuristas, gravado com a estrela emblemática da marca.

The young male generation was the inspirational base 

for Mercedes-Benz, forming the genesis of the fragrance  

Mercedes-Benz Club. Cosmopolitan, spontaneous, elegant, 

determined and dynamic men fit perfectly with the mix of 

freshness, seduction and woody addiction, enhanced by 

the green of rhubarb, the intense temperament of carda-

mom and juniper berries, and the captivating inflections of 

patchouli and dry woods. The final touch of charm is the 

youthful and modern bottle, of simple and futuristic lines, 

engraved with the iconic star of the manufacturer.
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LUVIENZ

Luvienz Caviar Edition é a junção ambiciosa de uma com-

binação clássica de luxo: o champanhe e o caviar. O re-

sultado desta combinação criativa, única e original, é um 

néctar de requinte borbulhante com ovas de peixe, de sa-

bor intenso, doce e elegante. A aposta da marca francesa é 

composta por uvas 100% Chardonnay, a partir das vinhas 

da Côte des Bar, no Champagne-Ardenne, e o espumante é 

aromatizado com Oscietra Caviar, que passa por uma rigo-

rosa seleção e provém de um dos mais prestigiados produ-

tores de caviar do mundo.

Luvienz Caviar Edition is the ambitious union of a classic 

luxury combination: champagne and caviar. The result of 

this creative, unique and original combination is exquisite, 

bubbly nectar, with fish roe that are intense, sweet and 

elegant in flavour. The product from the French brand is 

composed of 100% chardonnay grapes from the vineyards 

of the Côte des Bar, in the Champagne-Ardenne, and the 

sparkling wine is flavoured with Oscietra Caviar, which 

undergoes a rigorous selection and comes from one of the 

most prestigious producers of caviar in the world.

As peças de Miguel Vieira para a coleção primavera-verão 

2014, que coincide com os 25 anos de carreira do criador, 

contrastam a descontração com alguns detalhes ríspidos, 

que roçam a severidade. A ideia central é o regresso às ori-

gens, a mistura com a natureza, não só através das cores, 

que vão desde os tons pastéis como a argila, que se con-

funde com o tom terra, o verde-água e o coral, até fortes 

contrastes de cores pretas ou brancas, buscando uma sim-

plicidade moderna, revivendo o clássico.

The pieces by Miguel Vieira for the Spring-Summer 2014 

collection, which coincides with 25 years in the career of 

the designer, contrast casual flair with some harsh details 

that brush with severity. The central idea is a return to our 

origins, the blend with nature, not only through the col-

ours, which range from pastel shades such as clay, which 

blends with earthy tones, water-green and coral, to strong 

contrasts of  black or white, seeking a modern simplicity, 

reviving the classic.

MIGUEL VIEIRA



BMW M4 CABRIO
TEXTO TEXT ESTELA ATAÍDE \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©BMW GROUP

Intensidade Avassaladora \\ Overwhelming Intensity 

LUXURY  STYLE

Right in the very first few seconds of driving, the over-

whelming power of the M4 Convertible hijacks the driver. 

Powered by the M TwinPower Turbo straight six-cylinder 

petrol engine, the new sporty BMW quickly reveals its 

unique capabilities. The 431 hp take the reins and a un-

precedented experience begins to take shape, backed by 

the explosive combination of unending driving pleasure 

and adrenaline packed performance, with the journey 

from 0 to 100 km/h taking 4.6 seconds with the six-speed 

manual gearbox (4.4 seconds with seven-speed M Double  

Clutch Transmission). 

Equipped with innovations imported from the world of 

competition, with the roof open or closed, the BMW M4 

Convertible combines high performance with sporty el-

egant lines, proving an incontrovertible guarantee for un-

forgettable moments of leisure.
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É imediatamente nos primeiros segundos de condução 

que a potência avassaladora do M4 Cabrio toma de assalto 

o condutor. Impulsionado pelo motor M TwinPower Turbo 

de seis cilindros em linha a gasolina, rapidamente o novo 

desportivo da BMW revela as suas capacidades ímpares. 

Os 431 cv tomam as rédeas e uma experiência inédita co-

meça a ganhar forma apoiada na combinação explosiva 

entre prazer de condução ilimitado e prestações repletas 

de adrenalina, com o percurso dos 0 aos 100 km/h a acon-

tecer em 4,6 segundos na versão com caixa de velocidade 

manual de seis velocidades (4,4 segundos na versão com 

transmissão de sete velocidades M de dupla embraiagem).

Equipado com inovações importadas do mundo da com-

petição, seja com a capota aberta ou fechada, o BMW M4 

Cabrio alia alto desempenho a elegantes linhas despor-

tivas, apresentando-se como garantia incontornável de 

inesquecíveis momentos de lazer.
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LUXURY  STYLE

SUNSEEKER  
155 YACHT

Grandioso \\ Magnificent
TEXTO TEXT ESTELA ATAÍDE \\ FOTOGRAFIA  PHOTOGRAPHY ©SUNSEEKER YACHTS
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O maior e mais imponente projeto de sempre da Sun-

seeker, o majestoso Sunseeker 155 Yacht promete des-

lumbrar o mundo náutico.

Em cada centímetro dos seus 47,25 metros de compri-

mento, o 155 Yacht leva mais além o design elegante e a 

engenharia topo de gama que o estaleiro britânico imprime 

em todas as suas criações.

Composto por três decks cujas divisões amplas e ele-

gantes foram habilmente pensadas ao pormenor para 

criar um todo impressionante, o requintado iate acomoda 

num ambiente sublime até 12 convidados e 10 tripulantes.

Ideal para viagens de longa distância, o 155 Yacht está 

equipado com dois motores MTU 12V 4000 M73L, sendo 

capaz de alcançar uma velocidade máxima de 22 nós.

Sunseeker’s largest and most impressive project ever, 

the majestic Sunseeker 155 Yacht promises to astound the 

nautical world. 

In every centimetre of its 47.25-metre length, the 155 

Yacht takes even further the elegant design and top of the 

range engineering that the British shipbuilder impresses in 

all of its creations. 

Made up of three decks, the large, elegant rooms of which 

have been skilfully designed in detail to create a stunning 

whole, the exquisite yacht accommodates up to 12 guests 

and 10 crew in a sublime environment. 

Ideal for long-distance trips, the 155 Yacht is equipped 

with two MTU 12V 4000 M73L engines, and is able to reach 

a top speed of 22 knots.
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Qualidade Aperfeiçoada \\ Quality Perfected 

CITATION SOVEREIGN+
TEXTO TEXT ESTELA ATAÍDE \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY CESSNA AIRCRAFT COMPANY

LUXURY  STYLE

Tendo como base o sucesso do Citation Sovereign, a  

Cessna apresenta o novo Citation Sovereign+, cujo «+» 

acrescentado ao nome se traduz em maior alcance, tecno-

logias atualizadas, interiores renovados e melhor desem-

penho, bem como custos de manutenção reduzidos, gra-

ças ao alargamento e reforço das garantias. 

Além de aviónicos Garmin G5000, winglets e um im-

pulso aerodinâmico que se traduz em 150 milhas náuticas 

Based on the success of the Citation Sovereign, Cessna 

introduces the new Citation Sovereign+, the additional 

«+» of which translates into greater range, updated tech-

nologies, renovated interiors and greater performance, in 

addition to reduced maintenance costs, thanks to wider-

reaching and stronger guarantees. 

Apart from the Garmin G5000 avionics, winglets and 

an aerodynamic boost that represents a range boasting 

adicionais de alcance, num total de 3188 milhas náuticas, o 

novo Citation Sovereign+ está equipado com os novos mo-

tores Pratt & Whitney Canada PW306D, sobe diretamente 

para 45 mil pés em 27 minutos e atinge uma velocidade 

máxima de 458 nós.

Podendo transportar até 12 pessoas, os confortá-

veis interiores meticulosamente pensados do Citation  

Sovereign+ podem ser configurados e decorados de acordo  

com as preferências dos proprietários.

   

an 150 additional nautical miles, to a total of 3188 nautical 

miles, the new Citation Sovereign+ is equipped with the 

new Pratt & Whitney Canada PW306D engines, can climb 

to 45,000 feet in 27 minutes and reaches a top speed of  

458 knots. 

Carrying up to 12 people, the comfortable and meticu-

lously designed interiors of the Citation Sovereign+ can be 

configured and decorated in line with the preferences of 

their owners.



Villas&Golfe  \\ 135 

FIRST CRESCENT
TEXTO TEXT ESTELA ATAÍDE \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY WIELAND GLEICH & KARL BEATH

O Impacto do Minimalismo
The Impact of Minimalism

LUXURY  STYLE



Debruçada sobre a praia de Camps Bay, África do Sul, 

uma elegante residência tira máximo partido das deslum-

brantes paisagens que a rodeiam, dos picos montanhosos 

ao azul profundo do mar que se estende para o horizonte. 

Respondendo ao mote dado pelo proprietário – que pe-

diu uma residência esteticamente memorável, com flexi-

bilidade para ser parcial ou totalmente arrendada -, o gabi-

nete de arquitetura SAOTA concebeu a First Crescent, uma 

Overlooking Camps Bay beach, in South Africa, an ele-

gant residence takes full advantage of the stunning scen-

ery that surrounds it, from the mountaintops to the deep 

blue of the sea stretching out to the horizon.

Responding to the theme set by the owner – who request-

ed an aesthetically memorable residence, with the flexibility 

to be partially or fully rented out –, SAOTA architecture prac-

tice designed the First Crescent, a contemporary solution 
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solução contemporânea com 676 m2 divididos por dois pi-

sos inteiramente equipados, que podem ser habitados de 

forma independente.

Desafiado pelo formato único do lote, com 50 metros de 

comprimento e apenas 20 de largura no seu ponto mais 

largo, o gabinete optou por demolir o edifício original, que 

não maximizava o potencial da localização, mantendo 

apenas uma pequena área de cave, convertida em suíte 

de hóspedes. A nova estrutura, de linhas fortes, capitaliza 

com sucesso as magníficas paisagens que, graças às enor-

mes paredes de vidro, envolvem a residência. A privacida-

de foi assegurada por uma barreira visual no limite oriental 

da construção, que mantém no entanto a passagem de ilu-

minação natural e a vista para os picos montanhosos.

Com os quartos colocados de frente para o oceano, o 

lado norte do edifício ficou reservado para as áreas de con-

vívio, onde a ligação entre ambientes exteriores e interio-

res é uma constante.  

Para conferir uma aura acolhedora aos interiores de es-

tilo minimalista, Mark Rielly, da Antoni Associates, adicio-

nou texturas em forma de tecidos e acabamentos de su-

perfícies, e a palete de cores neutra, em tons de cinza suave 

e carvão, é complementada pelo calor das cores naturais 

de Camps Bay, que invadem generosamente cada divisão 

da residência. 

covering 676 sqm, divided over two fully equipped floors, 

which can be inhabited separately.

Challenged by the unique shape of the plot, which was 

50 metres long and only 20 wide at its widest point, the 

practice chose to knock down the original building, which 

did not use the location’s potential to the full, keeping 

nothing but a small basement area, converted into a guest 

suite. The new structure, with its strong lines, successfully 

capitalises on the magnificent scenery, which, thanks to 

the huge glass walls, surrounds the residence. Privacy has 

been ensured by a visual barrier at the eastern end of the 

building, which retains however the passage of natural 

light and the views of the mountaintops.

With rooms positioned so as to face the ocean, the north 

side of the building has been kept for social areas, where 

the link between outdoor and indoor environments is  

a constant.

To provide a welcoming feel to the minimalist style in-

teriors, Mark Rielly, from Antoni Associates, has added 

textures in the form of fabrics and surface finishes, while 

the neutral palette of colours, in shades of soft grey and 

charcoal, is complemented by the warmth of the natural 

colours of Camps Bay, which generously invade each room 

of the property.
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Daniel Brooks was the overall winner of the 22nd edition of 

the Madeira Islands Open – Portugal - BPI, held from May 

08 to 11. The 27 year old Englishman earned his first vic-

tory as a professional with this win, after a heated compe-

tition with Scotsman Scott Henry, who was still leading the 

board on the last day of play.

The best result for a Portuguese player was from José Filipe 

Lima, who took tenth place, down one place, compared to 

last year.

The Clube de Golf do Santo da Serra, which is considered 

the birthplace of the sport on the island of Madeira, was 

the venue for the event, which enjoys the participation of 

some of the best players on the circuit.

Daniel Brooks foi o grande vencedor da 22.ª edição do  

Madeira Islands Open – Portugal - BPI, realizado de 8 a 11 

de maio. O inglês de 27 anos conseguiu com esta conquis-

ta a sua primeira vitória como profissional, depois de uma 

disputa renhida com o escocês Scott Henry, líder ainda no 

último dia da prova.

Já o melhor português em prova foi José Filipe Lima, que 

conquistou o décimo lugar, descendo uma posição relati-

vamente ao ano passado.

O Clube de Golf do Santo da Serra, que é considerado o ber-

ço da modalidade na ilha da Madeira, foi o palco da prova 

que conta com a participação de alguns dos melhores jo-

gadores do circuito.

MADEIRA ISLANDS OPEN 2014

Committed to developing its range of golf products and to 

improving their quality and uniqueness in this area where 

it has been operating for 17 years, British car manufacturer 

Aston Martin was treated to a place at what is considered 

the trade fair par excellence in the world of golf – the PGA 

Show 2014, in Florida, United States.

Its collection reinforces the supremacy, sophistication and 

luxury, not forgetting the incomparable quality and prom-

ise of exceptional performance, of its wide range of prod-

ucts, ranging from golf clubs, bags, balls, gloves and even 

clothing. These qualities are earning the brand a prestig-

ious spot in the golf market.

Comprometida a desenvolver a sua gama de produtos de 

golfe e a aperfeiçoar a sua qualidade e singularidade nessa 

área onde já operam há 17 anos, a marca britânica Aston 

Martin foi brindada com a participação naquela que é con-

siderada a feira por excelência do mundo do golfe, a PGA 

Show 2014, na Flórida, Estados Unidos.

A sua coleção reforça a supremacia, sofisticação e luxo, 

não esquecendo a incomparável qualidade e prometendo 

uma performance de excelência da vasta gama de produ-

tos que vão desde tacos, mochilas, bolas, luvas ou mesmo 

vestuário. Estas qualidades estão a valer à marca a con-

quista de um lugar de prestígio no mercado do golfe.

ASTON MARTIN

1 ©JOANA SOUSA; 2, 3 ©HÉLDER SANTOS

\\SPORT SHOTS
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PILAR MELO ANTUNES
Diretora de Marketing e Vendas do Campo de Golfe da Batalha e das Furnas – Azores Golf Islands
Sales and Marketing Director at Batalha and Furnas Golf Course - Azores Golf Islands

GRANDE PRÉMIO HISTÓRICO DO MÓNACO

CAMPEONATO NACIONAL DE SENIORES

O Grande Prémio Histórico do Mónaco reuniu mais uma 

vez, durante a sua 9.ª edição, os verdadeiros amantes de 

belos carros que reviveram nostalgicamente épocas an-

teriores. A prova, organizada pelo Automóvel Clube do  

Mónaco desde 1997, permite assistir a uma verdadeira cor-

rida de velocidade onde são adicionados os ingredientes de 

charme e requinte de antigos carros.

O evento bienal, que se disputou de 9 a 11 de maio, tem lugar 

no mesmo circuito do Grande Prémio de Fórmula 1 e é orga-

nizado duas semanas antes do Grande Prémio do Mónaco.

Once again, during its 9th edition, the Historic Grand Prix 

of Monaco brought together true lovers of beautiful cars, 

nostalgically reliving earlier eras in the sport. The event, 

organised by the Automobile Club of Monaco since 1997, 

allows you to watch a real race, where charm and refine-

ment of old cars are the added ingredients.

The biennial event, which was held from May 09 to 11, takes 

place on the same circuit as the Formula 1 Grand Prix and 

is organised two weeks before the Monaco Grand Prix.

O centenário Oporto Golf Club, em Espinho, recebeu nos 

dias 3 e 4 de maio de 2014 o Campeonato Nacional de  

Seniores, evento organizado pela Federação Portuguesa de 

Golfe, destinado a jogadores da modalidade com mais de 

55 anos de idade.

O clube da casa foi, sem dúvida, o grande vencedor desta 

competição, preenchendo o pódio com três dos seus par-

ticipantes. Manuel Violas, líder da direção do clube mais 

antigo de Portugal, conquistou o primeiro lugar da prova.

With over 100 years of history, the Oporto Golf Club, in  

Espinho, hosted the National Senior Championship on May 

03 and 04, 2014, an event organised by the Portuguese Golf 

Federation and aimed at golfers of over 55 years of age.

The home club was undoubtedly the big winner of this 

competition, filling the podium with three of its partici-

pants. Manuel Violas, head of the board at the oldest club 

in Portugal, took first place in the competition.

©RUI FRAZÃOFPG

©CHOPARD

OPINIÃO \\ OPINION

Já faz muito tempo que se ouve falar sobre o Golf nos  

Açores. Temos o 3.º campo de golfe mais antigo de Portugal, 

construído em 1936, que é o nosso belo Campo de Golfe das 

Furnas, que este ano foi considerado o 2.º melhor campo de 

Portugal pela Golf Digest Norte-americana.

Sendo o Golf, além de uma desafiante modalidade despor-

tiva, agora considerada desporto olímpico, também é um 

produto turístico estruturante deste Destino, derivado ao 

efeito multiplicador na cadeia turística e ao incremento de 

fluxos turísticos nas épocas baixas e média que este pro-

voca. Para isso desenvolvemos um estruturado plano de 

promoção, de longo prazo, em conjunto com os players lo-

cais, o qual vimos a executar com excelente retorno.

Mas é no mercado regional, nas nossas ilhas, onde podemos 

jogar durante todo o ano, que podemos efetivamente au-

mentar de forma sustentada e intemporal a nossa base de 

jogadores habituais, a curto e médio prazo. Os nossos obje-

tivos são três: fidelizar os praticantes da modalidade exis-

tentes, que merecem todo o nosso apreço e consideração. 

Em segundo lugar, aumentar a nossa base de jogadores 

e, por fim, atrair mais visitantes às nossas instalações.

Acreditamos que uma democratização do Golf só vem aju-

dar a sustentabilidade da atividade. Para isso lançámos 

campanhas de angariação de jogadores a preços muito 

competitivos, como é o caso do Golf para Todos, que vem 

angariando um número interessante de futuros golfistas. 

Também estimulámos, em parceria com o Clube e Direção 

Regional de Desporto, o incremento da Academia da Verde-

golf Country Club. Contamos com núcleos de instrução de 

golf em várias escolas da Ilha de São Miguel, que envolvem 

mais de 200 jovens. Vamos recebendo ao longo de todo o 

ano visitas de estudo, diversos campos de férias, sempre 

numa ótica de sensibilização à prática deste desporto.

É importante termos mais pessoas a jogar, a interagir com 

os nossos clientes estrangeiros, a consumir os produtos da 

nossa empresa. Uma comunidade golfista forte e motivada 

pode ser um motor de um maior desenvolvimento deste 

negócio fazendo chegar a mensagem a cada vez mais di-

ferentes redes.

Golf na Ilha

Golf has been a subject of conversation in the Azores for 

some time. We have Portugal’s third oldest golf course, 

built in 1936, the beautiful Furnas Golf Course, which was 

this year considered by US magazine Golf Digest to be  

Portugal’s number two course.

Whilst golf, in addition to being a challenging sport, is now 

considered an Olympic sport, it is also a tourism product 

that structures this destination, given its multiplying effect 

on the tourism chain and the increase in tourism numbers 

in the low and mid season that it brings about. To this end 

we have been developing a structured development plan, 

for the long term, in conjunction with important local enti-

ties, which has proved highly successful.

But we must look to our regional market, to our islands, 

where we can play all year through, for somewhere where 

we can effectively, sustainably and irrespective of season, 

increase our regular player numbers, in the short and me-

dium term. Our goals are threefold: to achieve the loyalty 

of existing golfers, who deserve our full appreciation and 

consideration. Secondly, to increase our player base and, 

finally, to attract more visitors to our facilities.

We believe that a democratisation of golf can only help 

sustain the sport. To this end we have launched cam-

paigns to attract players through very competitive pric-

ing, as in the case of Golf for Everyone campaign, which 

is attracting an interesting number of future golfers. We 

have also stimulated, in partnership with the club and the  

Regional Sporting Authority, the expansion of the Verdegolf  

Country Club Academy. We have golf teaching centres in 

several schools on the island of São Miguel, involving more 

than 200 youngsters. We welcome study visits throughout 

the year, and many holiday camps, always aimed at in-

creasing awareness of the sport.

It is important for us to have more people playing, interact-

ing with our foreign customers, using our company’s prod-

ucts. A strong and motivated golfing community can boost 

the development of this business, bringing the message to 

a growing range of networks.

Golf on the Island
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LONDON GOLF CLUB
A Excelência como Referência

Excellence as its Hallmark 
TEXTO TEXT ESTELA ATAÍDE \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY LONDON GOLF CLUB

PREMIUM SPORTS

Na idílica Kent, a cerca de 32 quilómetros de Londres, o 

London Golf Club apresenta-se como um oásis de tran-

quilidade para golfistas profissionais e amadores. Famoso 

pela sua hospitalidade e serviço excecional, o clube coloca 

700 hectares à disposição dos seus membros e convida-

dos, garantindo-lhes experiências desportivas memorá-

veis nos sensacionais campos Heritage e International.

In idyllic Kent, about 32 kilometres from London, the 

London Golf Club is an oasis of tranquillity for professional 

and amateur golfers. Renowned for its hospitality and ex-

ceptional service, the club places 700 hectares at the dis-

posal of its members and guests, ensuring them memo-

rable sporting moments on its sensational Heritage and 

International courses.
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Com 36 buracos, o percurso Heritage, um projeto assina-

do por Jack Nicklaus, é um desafio emocionante para os jo-

gadores, sendo considerado uma das melhores experiên-

cias de golfe do país. Já o percurso International revela-se 

um teste duro mesmo para os jogadores mais talentosos, 

razão pela qual foi selecionado para receber, entre 15 e 19 

de outubro, o 2014 Volvo World Match Play Championship.

Trilhando um percurso que tem como finalidade tornar-

-se num destino de golfe de referência mundial, o London 

Golf Club tem novas adições no horizonte, estando previs-

ta a construção de um luxuoso hotel spa de cinco estrelas, 

com 130 quartos, e do primeiro European Tour Performance 

Institute do Reino Unido, que será complementado por um 

campo de golfe com nove buracos. 

With 36 holes, the Heritage course, designed by Jack 

Nicklaus, offers an exciting challenge for players, and is 

considered one of the best golf experiences in the coun-

try. As for the International course, this proves particularly 

testing, even for the most talented of players, which is why 

it has been selected to host the Volvo World Match Play 

Championship, between October 15 and 19, 2014.

Striving towards the goal of becoming a world renowned 

golfing destination, the London Golf Club has new addi-

tions in the pipeline, including plans to build a luxury five-

star spa hotel with 130 rooms, and the first European Tour 

performance Institute in the UK, which will be comple-

mented by a nine-hole golf course.




