André Jordan

António Rebelo de Sousa

Alfredo Cunha

Alberto Felício

Augusto Vasconcelos
António Raab

Anselmo Mendes

António Sousa Pereira
Anabela Silva

Carlos Alves

António Homem Cardoso

Clementina Freitas

David Ribeiro

Eugénio Campos

Eurico Castro Alves

Alexander Laut

Domingos de Andrade
Eduarda Silva

Fernando Teixeira dos Santos

Francisco Laranjo

Fortunato Frederico
Humberto Barbosa

José Ribau Esteves

João Nicolau de Almeida
Júlio Magalhães

João de Sousa Rodolfo
José Manuel Fernandes

José Costa

Kalú Ferreira

Lídia Jorge

Licínio Prata Pina

Manuel Serrão
Manuel Monteiro
Nicolas Payet
Paulo Amorim

Ramalho e Manuela Eanes
Sofia Andrez

Fernando Teles

Fernando Póvoas
Francisco Coelho

Gonçalo Rebelo de Almeida

Joaquim Couto
José Augusto Silva

José e Gabriela Correia
José Meira

Jorge Marrão
José António Nunes

Luísa Rosas

Luís Figo

Lurdes Campos

Luís Villas-Boas

Manuel Duarte

Mário Fernandes

Miguel Almeida

Marco Mussini

Marcelo Rebelo de Sousa

Pedro Rebelo de Sousa
Raúl Borges

Stefano Saviotti

Eduardo Rangel

José Augusto Seca

Paulo Abrantes

Paulo Morais

Domingos Freitas

José Carlos Nunes de Oliveira

Joaquim Guerra

Maria Rueff
Paulo Maló

Canip Oezkul

Henrique Marques e Rui Dinis

Kerstin e Alison Buechner

Mário Rocha

Carlos Vaz

Francisco Ferreira

Hugo Madeira

José Maria Tallon

Jorge Ortiga

Carlos Leal

Fernando Jorge

José Carlos Pinto Noronha

Agnieszca Kijonka

Abílio Pereira

César Martins

Fernando Jorge Silva

Graça Morais

Ana Margarida de Carvalho

António Loureiro

Cláudia Costa Santos

António Maia

Pedro Couto

Pedro Pinto

Pedro António Costa

Rita Soares

Rui Costa

Sérgio Rodrigues

Nini Andrade Silva

Rui Marçal
Tiago Alves

Rui Tati
Vasco Vieira

DITORIAL
100 números \\ 100 issues
Esta é uma iniciativa inédita e que ficará para a posteridade. Nunca antes, em Portugal, um meio de
comunicação social, juntou, em entrevista, numa só edição e em tão pouco tempo, um tão grande e tão
prestigiado número de personalidades. Na sua 100.ª edição, a revista Villas&Golfe decidiu congregar 100
personalidades distintas, que marcaram Portugal pela positiva. O nosso conselho editorial juntou-se, e,
nas diversas áreas, seleccionou o conjunto de celebridades que aqui se apresenta. Temos muito orgulho
em todos eles! Com certeza existirão muitas outras personalidades dignas de destaque, no entanto,
PAULO MARTINS, FUNDADOR DA VILLAS&GOLFE

pareceu-nos bem, desta vez, dar destaque a estas pessoas que, nas suas áreas de actividade, são um
exemplo para todos nós.
Estas iniciativas funcionam pela positiva e dão um incremento à vontade das pessoas para fazer mais
e melhor pelo país. A revista Villas&Golfe existe há 17 anos e tem feito um percurso que potencia a
qualidade e leva mais longe o bom nome de Portugal. Esta edição mostra apenas um pouco do vasto
e valioso mundo da Villas&Golfe. Aproveito, ainda, para agradecer a todos os 100 entrevistados e amigos presentes na edição. Agradeço, também, a toda a equipa da revista Villas&Golfe que trabalhou na
edição e proporcionou este trabalho fantástico. Espero que a vivacidade da Villas&Golfe, que aqui se
apresenta, se mantenha por muitos mais anos. Bem-haja a todos e muito obrigado.
Um brinde a todos!
Um abraço de amizade!
Like nothing else before it, this initiative will remain for posterity. Never before, in Portugal, has a media
outlet, gathered together, in interview form, such a great and such a prestigious number of personalities in a single issue and in such a short time. For its 100th issue, Villas&Golfe magazine decided to bring
together 100 different personalities, who have had a positive effect on Portugal. Our editorial board met
up and, choosing from various fields, selected the group of celebrities appearing in these pages. We are
very proud of them all! Of course there are many other personalities worthy of being highlighted, but,
at this particular time, we felt it was good to highlight these people, who, in their areas of activity, are
an example for us all.
These initiatives have a positive effect and increase the willingness of people to strive to do more
for the country. In its 17 years, Villas&Golfe magazine has worked to enhance quality and to take the
good name of Portugal further. This issue reveals just a small part of the vast and valuable world of
Villas&Golfe. I would also like to thank all the 100 interviewees and friends present in this issue. My
thanks also go out to the entire team of Villas&Golfe magazine, who worked on the issue and produced
this fantastic work. I hope that the vibrancy of Villas&Golfe, clearly revealed here, will last for many
more years. A big thank you to everyone.
Here’s a toast to you all!
And a hug of friendship!
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\\NEWS

APRESENTADO NOVO BMW SÉRIE 8 COUPÉ
NEW BMW 8 SERIES COUPÉ UNVEILED
Apresentado em Junho último e chegando em Novembro a

Unveiled last June and arriving on national soil in Novem-

solo nacional, o novo BMW Série 8 Coupé promete atingir

ber, the new BMW 8 Series Coupé promises to reach a

um novo patamar de dinâmica de condução, em combi-

new level of driving dynamics, combined with the luxury

nação com o luxo que se espera de um topo de gama do

that is expected from a top-of-the-range vehicle from the

fabricante alemão. Desenvolvido em paralelo com o M8

German manufacturer. Developed in parallel with the M8

GTE, estará disponível com dois motores, um gasolina de

GTE, it will be available with two engines, a 530 hp petrol

530cv e um Diesel de 320cv, garantindo uma condução

engine and a 320 hp diesel one, ensuring extremely re-

extremamente refinada e desportiva. Na modalidade a ga-

fined and sporty driving. In the petrol version we have the

solina, temos o M850 XDrive Coupé MPerformance, que

M850 XDrive Coupé MPerformance, which boasts a 4.4L

equipa um V8 Twinturbo (os dois turbos colocados entre

V8 Twinturbo (the two turbos placed between the engine’s

o V do motor) de 4,4L de capacidade. Promete chegar aos

V). They promise is can accelerate to 100km/h in 3.7 sec-

100km/h em 3,7 segundos e atingir uma velocidade máxi-

onds and reach a top speed of 250km/h, thanks to the 530

ma de 250km/h, graças a uma potência de 530cv. O Diesel

horsepower. The Diesel version is the 840d XDrive, which

proposto é o 840d XDrive, que tem um bloco de seis cilin-

features an inline-six engine with 320hp.

dros em linha que anuncia 320cv.
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SERVIÇOS INOVADORES
A PENSAR EM SI
Experimente as nossas soluções
e sinta a diferença.

EXPOSIÇÃO PAULA REGO: CONTOS TRADICIONAIS E CONTOS DE FADAS
PAULA REGO EXHIBITION: TRADITIONAL TALES AND FAIRY TALES
Tendo iniciado a sua pesquisa sobre o universo literário dos

Having begun her research of the literary universe of Por-

contos populares portugueses em 1974, Paula Rego encon-

tuguese folk tales in 1974, Paula Rego found a great source

trou nos contos tradicionais e nos contos de fadas uma

of inspiration in traditional tales and fairy tales. On show

grande fonte de inspiração. Patente até 30 de Setembro

until September 30 at the Casa das Histórias Paula Rego,

na Casa das Histórias Paula Rego, em Cascais, a exposição

the exhibition Paula Rego: contos tradicionais e contos

Paula Rego: contos tradicionais e contos de fadas é uma

de fadas is a free interpretation of the stories that live in

livre interpretação das histórias que habitam o imaginário

the artist’s imagination, stories that gain a new meaning

da artista, histórias que ganham um novo sentido ao arti-

when relating, on canvas or on paper, with elements and

cularem-se, na tela ou no papel, com elementos e histórias

stories from the artist’s personal universe. Her pictorial

do universo pessoal da artista. Nesta sua narrativa pictóri-

narrative has always shown a process of questioning, but

ca, assistimos sempre a um processo de questionamento,

also a crude and often brutal revelation of human nature

mas também de revelação crua e, muitas vezes, brutal da

and of the relationships that humans establish between

natureza humana e das relações que os humanos estabe-

each other.

lecem entre si.

Na Hilti, apostamos na inovação a todos os níveis. Para podermos ser o seu parceiro
de eleição, desenvolvemos produtos, software e estratégias adaptados aos seus
projetos de engenharia e construção, bem como serviços de gestão de equipamentos,
como o Hilti ON!Track e a Gestão de Frota.
Conheça as soluções que lhe vão permitir ser mais produtivo,
economizando tempo e dinheiro.
Saiba mais em hilti.pt.
Siga-nos
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PUBLICAÇÃO DO LIVRO PORTUGUESE EMERGING ART 2018 (PEA2018)
PUBLICATION OF THE BOOK PORTUGUESE EMERGING ART 2018 (PEA2018)
Publicado pela Associação Cultural EMERGE, que tem

Published by Associação Cultural EMERGE, whose mis-

como missão promover a arte contemporânea e, em parti-

sion it is to promote contemporary art and, in particular,

cular, o trabalho de artistas emergentes, Portuguese Emer-

the work of new artists, Portuguese Emerging Art 2018

ging Art 2018 (PEA2018) é um projecto que tem por base

(PEA2018) is a project based on a philosophy of exposing

uma filosofia de projecção de todas as praxis artísticas no

all artistic praxis in the universe of Portuguese arts, reveal-

universo das artes plásticas portuguesas, divulgando o que

ing the best being done by the hands of new Portuguese

de melhor se faz pelas mãos dos artistas emergentes por-

artists, indoors and outdoors. The works of 45 artists, cov-

tugueses dentro e fora de portas. As obras de 45 artistas,

ering the fields of digital art/new media art, artistic ceram-

cujas áreas abrangidas são arte digital/new media art, ce-

ics, drawing, sculpture, photography, artistic installation,

râmica artística, desenho, escultura, fotografia, instalação

performance art, painting, sound art and video art, were

artística, arte performática, pintura, sound art e videoart,

selected by a jury of recognised merit. Some of the select-

foram seleccionadas por um júri de reconhecido mérito.

ed artists were awarded by partners of the association.

Alguns dos artistas seleccionados foram premiados pelos
parceiros da Associação.
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GRANDE ENTREVISTA \\ MAJOR INTERVIEW

MARCELO REBELO
DE SOUSA
«Gosto de olhar sempre para o lado mais
positivo da vida» // «I always like to look at
the positive side of life»
Muitos dos portugueses já gozaram as suas férias de

Many of the Portuguese have already enjoyed their sum-

Verão, outros ainda estão a pensar nelas. Marcelo Rebelo

mer holidays, others are still thinking about them. Marcelo

de Sousa, Presidente da República, não é excepção. Entre

Rebelo de Sousa, President of the Portuguese Republic, is

a agenda sobrecarregada e a indecisão do destino de fé-

no exception. Between a packed schedule and his indeci-

rias, o Presidente de todos nós ainda teve tempo para uma

sion as to which holiday destination to visit, the President of

entrevista à Villas&Golfe, onde aproveitou para dizer que

us all still found the time for an interview with Villas&Golfe,

iria gozar alguns dias «um pouco por toda a parte». E go-

where he took the opportunity to say that he would enjoy

zou. Ora com um sorriso no rosto, ora a distribuir acenos e

a few days «here, there and everywhere». And he did. One

beijinhos, ora a dar mergulhos, entre as selfies e a dor in-

moment with a smile on his face, the next waving and

cómoda da hérnia, que lhe apareceu no início deste ano, o

kissing, the next taking a dip, between selfies and the un-

Chefe de Estado já teve momentos de descanso, sem nun-

comfortable pain of a hernia, which appeared at the start

ca descansar verdadeiramente da sua missão. E, evitando

of this year, the Head of State has found moments to rest,

o chamado populismo, Marcelo diz-nos continuar a actuar

without ever truly resting from his mission. And, avoiding

próximo das pessoas e dos seus problemas, porque é im-

the so-called populism, Marcelo tells us he will continue

portante responder sempre ao «vazio» que outros cria-

working closely with people and their problems, because

ram. Eis, aqui, o Presidente do povo.

it is important to always respond to the «void» that others
have created. Here we have the people’s president.

TEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ALFREDO CUNHA

É trabalhoso ser Presidente de todos os portugueses?

Is it hard work being President of all the Portuguese?

Hoje, como sempre, é uma missão complexa e trabalho-

Today, as always, it is a complex and laborious task, but

sa, mas muito mobilizadora, pela sua essencial dimensão

very mobilising, given its essential dimension of service.

de serviço. Talvez, nestas últimas décadas, tenha ganho

Perhaps, in recent decades, it has gained a more intense

um grau de exposição e escrutínio mais intenso, como é

degree of exposure and scrutiny, as is proper of democra-

próprio da Democracia, e, nela, da mais participativa me-

cy, and, in it, the most media inclusive and even inorganic.

diática e mesmo inorgânica.
You are a man full of energy. You like to play tricks. How
É um homem cheio de energia. Gosta de pregar partidas.
Com o que é que o Marcelo se diverte?

does Marcelo have fun?
I like to always look at the positive side of life. As for lei-

Gosto de olhar sempre para o lado mais positivo da vida.

sure time, I do have some, but everyone will understand

Quanto aos tempos de lazer, eles existem, mas todos com-

that it is more limited when performing a function that has

preenderão que são mais limitados no exercício de uma

no schedule, no days off, and sometimes not even holidays.

função que não tem horário nem folgas, e, às vezes, nem

Last year, what we lived through with the fires, plus the

férias. No ano passado, o que vivemos com os incêndios,

attack in Barcelona, plus the accident in Funchal, all this

mais o atentado em Barcelona, mais o acidente no Funchal,

dominated what would have been the summer holidays.

tudo isso dominou o que teriam sido as férias de Verão. É

This is what the presidential mandate is all about, just as

assim o mandato presidencial, como o são todos os man-

all public service mandates.

datos de serviço público.
Portugal has welcomed tourists from all over the world. It
Portugal tem recebido turistas de todo o mundo. Foi eleito como melhor destino turístico do mundo. Reconhece

was voted the best tourist destination in the world. Do you
accept that this boost in tourism is changing Portugal?

que este impulso turístico
está a mudar Portugal?
Todos percebemos a importância crucial do turismo
como exportação privilegiada cá dentro e como expressão da nossa vocação
inata para o encontro entre

We all realise the crucial

«Todos estamos empenhados
em apostar em mais e melhor
turismo» \\ «We are all committed
to investing in more and better
tourism»

culturas, civilizações, ocea-

importance of tourism as
a privileged export and as
an expression of our innate
vocation for encounter between cultures, civilisations,
oceans and continents. And
it is with joy that we see its
very positive evolution.

nos e continentes. E vemos com júbilo a sua evolução
muito positiva.

What should the government do to ensure the country
remains a favoured holiday destination?

Que aposta o governo deve fazer para que o país continue a ser um destino de férias a visitar?

We are all committed to investing in more and better
tourism, with greater presence throughout Portugal. And

Todos estamos empenhados em apostar em mais e me-

even more diverse in origin and specific characteristics

lhor turismo, e mais presente em todo o Portugal. E ainda

and less seasonal. I think the path being followed is head-

mais diversificado em origem e especificidades e menos

ing in that direction.

sazonal. Penso que o caminho seguido vai nessa orientação.
Is regulation important in the tourism sector?
É importante haver regulamentação no sector turístico?

More than from just laws and regulations, tourism has

Mais do que de leis e regulamentos, o turismo tem be-

benefited from the virtuous collaboration between pub-

neficiado da colaboração virtuosa entre público e privado

lic and private and from the creativity of our civil society,

e da criatividade da nossa sociedade civil, bem entendida

in being properly understood and supported. In hotels,

e apoiada. Na hotelaria, na restauração, nas estruturas, nas

restaurants, facilities, in cultural, religious, gastronomic,

componentes cultural, religiosa, gastronómica, científica,

scientific, technological components, in addition to the

tecnológica, além da natural e da única capacidade de re-

natural and unique capacity to welcome that we have and

ceber que temos e demonstramos ter.

have shown we have.

Serão necessários novos aumentos de impostos no Alo-

Will new tax increases be needed in Alojamento Local,

jamento Local, sector que está a ajudar o país a crescer na

the local accommodation sector that is helping the coun-

área do Turismo?

try to grow in the area of tourism?
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Não cabe ao Presidente da República estar a comentar

It is not for the President of the Republic to comment on

sociais à medida do incentivo desejado à natalidade. Além

tailored to the desired increase to birth rates. In addition,

formas concretas de acolhimento turístico e menos ainda

specific forms of tourism facilities, let alone at a time which

de que a capacidade de inclusão de surtos migracionais

the inclusiveness of migratory surges that are important to

em momento de debate sobre elas. Basta que diga que está

they are under debate. Suffice to say that I am attentive to

importantes para o nosso emprego e essa natalidade não

our employment and this birth rate is still relevant.

atento e acompanha os debates e procura soluções equili-

and following the debates, while seeking balanced solu-

deixa de ser relevante.

bradas entre pontos de vista muito diversos.

tions between very different points of view.

In the next general election, which will take place in less
Nas próximas eleições legislativas, que decorrerão daqui

Esse sufoco não vai ‘estrangular’ o sector?

Will this suffocation not «strangle» the sector?

a menos de um ano e meio, como se vai posicionar? Vai

Como disse, o que mais importa é a busca de um equilí-

As I said, what matters most is the quest for a balance

manter o equilibro?

brio que seja bom para a nossa economia e também para a

that is good for our economy and also for our social vitality.

nossa vitalidade social.
Apart from tourism, what other sectors should be foPara além do turismo que outros sectores devem estar
no foco do desenvolvimento do país?

cused on in the country’s development?
Investing more and better. Exporting more and bet-

than a year and a half, what position will you take? Are
you going to keep the balance?
By definition, and as I have already shown, mid-term, by

Por definição, e como já demonstrei em meio mandato

how I carry out my duties, the President is and will always

por estilo de exercício das funções, o Presidente é e será

be a factor of stability, coordination, closeness, dialogue,

sempre um factor de estabilidade, concertação, proximi-

with the permanent exemption in the context of national

dade, diálogo, com permanente isenção no contexto da

political life, with or without elections.

vida política nacional, com ou sem eleições.

Investir mais e melhor. Exportar mais e melhor. Tirar pro-

ter. Taking advantage of the vocation of the platform in

veito da vocação da plataforma na Europa, no mundo que

Europe, in the Portuguese-speaking world, in the Ibe-

Rui Rio é o líder do PSD. Uma vez que tem tido atitudes

attitudes that do not seem to agree with most of the par-

fala português, no universo ibero-americano, no quadro

ro-American universe, in the transatlantic framework, in

que parecem não estar de acordo com grande parte dos

ty members, is he the right person to head the PSD at

transatlântico, noutras realidades geográficas e humanas.

other geographic and human realities. And, to this end, in-

membros do partido, será a pessoa certa para estar à frente

this point?

E, para isso, apostar mais na educação, na qualificação, na

vesting more in education, qualification, innovation, and in

do PSD nesta altura?

inovação, na coesão social e territorial.

social and territorial cohesion.

Fala-se agora tanto do interior. E o sector agrícola? Não
acha que é uma aposta fundamental?

tas derradeiras décadas, é
um exemplo de mudança,
inovação, rejuvenescimento, incisividade exportadora
e excelência.

O Presidente da República respeita as decisões internas

cisions of the parties and does everything to maintain
the best relations with all of them and their leaders. In

There is so much talk about the interior now. What about

com todos eles e seus líderes. No caso vertente, como

the present case, as in others, knowing for the people

the agricultural sector? Do you not think that investment

noutros, conhecendo há muitas décadas as pessoas e

concerned for many decades and enjoying a natural and

tendo com elas um natu-

here is vital?

«Somos muito melhores do que o
retrato que costumamos fazer de
nós próprios» \\ «We are much
better than how we usually portray
ourselves»

Of

course,

agriculture,

which has made remarkable

ral e bom relacionamento
pessoal.

leaps in recent decades, is
an example of change, inno-

O que acha da possibili-

vation, rejuvenation, export

dade de termos um bloco

incisiveness and excellence.

central em detrimento da
actual ‘geringonça’?

Houve recentemente a

Labour laws have recently

Os portugueses dirão o

promulgação das leis labo-

been enacted by the ‘central

que querem. E os partidos

rais pelo bloco central. Qual o seu comentário?

The President of the Republic respects the internal de-

dos partidos e tudo faz para manter as melhores relações

Claro que a agricultura,
que deu saltos notáveis nes-

Rui Rio is the leader of the PSD. Seeing as he has had

good personal relationship

«Demasiados responsáveis políticos
perderam o hábito e a paciência
para estarem mais perto do povo»
\\ «Too many politicians have lost
the habit and the patience to have a
closer relationship with the people»

with them.
What do you think about
the possibility of us having a ‘central bloc’ rather
than the current geringonça
‘coalition’?
The Portuguese will say
what they want. And the

escolherão as posições a adoptar em finais do ano que vem.

parties will choose the positions to adopt by the end of

A matéria conhece um acordo de concertação, que lou-

The matter has seen a coordination agreement, which I

Na base desse quadro, o Presidente da República nomeará o

next year. On the basis of this framework, the President

vei publicamente, e será objecto de debate e deliberação

have praised publicly and will be the subject of debate and

Primeiro-Ministro e o governo que melhores condições te-

of the Republic will nominate the Prime Minister and the

parlamentar depois do Verão. Não gosto, por princípio, de

parliamentary deliberation after the summer. I do not like,

nham para servir Portugal o mais duradouramente possível.

government that has the best conditions to serve Portugal

me pronunciar sobre processos legislativos pendentes no

as a matter of principle, to comment on legislative proce-

Parlamento.

dures pending in parliament.

bloc’. What’s your comment?

for as long as possible.
As relações entre Portugal e a CPLP. Que importância
têm para Portugal?

Relations between Portugal and the CPLP (Community

Defendeu uma meta de cinco anos para resolver o pro-

You advocated a five-year goal to address the problem

A CPLP mostrou ter condições para entrar, depois da

blema das desigualdades entre o litoral e o interior. Acha

of coastal and inland inequalities. Do you think that this

Cimeira do Sal, numa nova e mais estimulante fase da sua

que essa meta é exequível, tendo em conta a disparidade

goal is feasible, given the disparity between the coast and

vida. Esperemos que assim seja, porque considero essen-

Following the Cimeira do Sal summit, the CPLP has

que existe entre o litoral e o interior?

the interior?

cial o seu papel entre Estados-Membros, observadores e

shown that it is able to enter a new and more stimulat-

no mundo em geral.

ing phase of its life. Let us hope that this turns out to be

Se falhássemos esse prazo para darmos passos claros e

If we were to fail to meet this deadline to take clear and

seguros, teríamos falhado, porventura irreversivelmente,

certain steps, we will have failed, perhaps irreversibly, in an

uma componente essencial da nossa coesão social...Tudo

essential part of our social cohesion... We must do all we

devemos fazer para que assim não venha a ser.

can to ensure this is not the case.

O envelhecimento da população e o futuro da nossa co-

The ageing of the population and the future of our com-

ro que, com a visita do Senhor Primeiro-Ministro a Luan-

munity. Do you think that serious reforms are needed in

da, em Setembro, esse ciclo conheça um arranque muito

formas sérias nesta matéria?

this area?

motivador.

essencial é também que haja crescimento económico sus-

essential that there be sustained economic growth and

tentado e emprego igualmente sustentado. E estruturas

equally sustained employment. And social structures
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Member States, observers and the world at large.

a dar?

munidade. No seu entender, acha que são necessárias re-

Swifter, more specific policies would help. But it is also

they have for Portugal?

the case, because I consider its role to be essential among
E as relações de Portugal e Angola. Que passos se estão
Vivemos, também aqui, um ciclo novo, promissor. Espe-

Políticas específicas mais desenvoltas ajudariam. Mas

of Portuguese-Speaking Countries). What importance do

And Portuguese-Angolan relations. What steps are being taken?
Here too, we are experiencing a new and promising
phase. I hope that, with the visit of the Prime Minister to
Luanda, in September, this phase will enjoy a very moti-

A Europa está a «entrar numa era perigosa» - palavras

vating move forward.

suas. O que quis dizer com isto?
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Tempos de escolhas múltiplas e difíceis para a União
Europeia, em curto espaço de tempo. Isto é, até às eleições

Europe is «entering a dangerous age» - your words.
What did you mean by that?

europeias, e com sensibilidades muito diversas e pulsões

Times of multiple and difficult choices for the European

eurocéticas a crescerem. E aliados de sempre com sinais

Union, in a short space of time. That is to say, until the Eu-

desconcertantes. Tudo isto teremos de enfrentar os que

ropean elections, and with very different sensibilities and

acreditamos no projecto europeu e no seu papel no mundo

Eurosceptic drives on the rise. And age-old allies showing

– com firmeza, decisão, lucidez, capacidade de intervenção

disconcerting signs. Those who believe in the Europe-

e inquebrantável junção de valores com realismo na com-

an project and its role in the world will have to address all

preensão do que hoje desilude ou frustra tantos europeus

of this - with firmness, determination, lucidity, ability to

em relação à Europa que têm.

act and unbreakable joining of values with

realism in the

SUCCESS IS THE RESULT
OF HARD WORK.

understanding of what today disappoints or frustrates so
Portugal positivo e genial, Portugal mais próximo. Sen-

many Europeans with relation to the Europe they have.

te-se como promotor desta mudança?
Sim, sempre. Puxar para cima quem tem tantas razões
para acreditar em si próprio, apesar do muito que haja de

A positive and ingenious Portugal, a closer Portugal. Do
you feel like the promoter of this change?

mau ou menos razoável. Somos, ainda assim, muito me-

Yes, always. Giving a boost to those who have so many

lhores do que o retrato que costumamos fazer de nós

reasons to believe in themselves, despite how many bad

próprios.

or unreasonable things are out there. We are, nevertheless,
much better than how we usually portray ourselves.

Como vão ser as suas férias? Vai para o interior?

C

Veremos onde e quando. Mas um pouco por toda a par-

How will your holidays be? Are you going to the interior?

te, tentando descansar depois de um tempo muito cheio e

We’ll see where and when. But here, there and every-

Y

com muitas deslocações cá dentro e lá fora. E uma hérnia

where, trying to rest after a very busy moment and with

CM

incómoda que me surpreendeu na transição para este ano.

many trips here and abroad. And an uncomfortable hernia

MY

that surprised me at the turn of the year.

CY

É o Presidente da Selfie, popular, e que dá atenção a to-

CMY

dos por igual. É «querido» pelos jovens e velhinhos. Como

You are the selfie President, popular, and who gives

é estar nesse papel? Estar perto das pessoas evita o po-

equal attention to everyone. You are «loved» by the young

pulismo?

and old. What’s it like being in that role? Does being close

Evitar o chamado populismo passa, sobretudo, por re-

M

K

to people avoid populism?

tirar razões económicas, sociais e políticas em que se ba-

To avoid so-called populism involves, above all else,

seia. Evitando, assim, os riscos de actuação contra o siste-

removing the economic, social and political reasons on

ma democrático ou os tropismos intolerantes que o carac-

which it is based. Thus avoiding the risks of acting against

terizam nos direitos humanos como nos princípios da se-

the democratic system or the intolerant tropisms that

paração de poderes e da independência institucional. Mas

characterise it in human rights, as in the principles of sep-

admito que estar, sempre, próximo das pessoas e dos seus

aration of powers and of institutional independence. But

problemas, mas mesmo próximo, ajuda. Porque, em muitos

I admit that always being close to people and their prob-

casos, demasiados responsáveis políticos perderam o há-

lems, being really close, helps. Because, in many cases, too

bito e a paciência para estarem mais perto do povo. Acham

many politicians have lost the habit and the patience to

que basta defenderem-no nos discursos, nas leis ou nas

have a closer relationship with the people. They think that

decisões administrativas. E, depois, descobrem que des-

it is enough to defend them in speeches, in laws or in ad-

colaram da realidade. E descobrem, muitas vezes, quando

ministrative decisions. And, then, they discover that they

já é muito tarde... Nesse momento outros ocuparam o seu

have become detached from reality. And they often find

espaço. E, se o ocuparam com posições não só de ligação

out when it’s too late... At that moment others have taken

ao concreto, como de ruptura com o núcleo duro dos valo-

up their space. And if they have taken it up with positions

res democráticos, aí já temos o chamado populismo a res-

not only to do with real matters, but also that break with

ponder a um vazio que outros criaram. Por distracção, ar-

the hard core of democratic values, then we already have

rogância intelectual ou comportamental deslumbramento,

the so-called populism, responding to a void that others

fechamento, desajustamento às dinâmicas sociais.

have created. By distraction, intellectual or behavioural
arrogance, being overwhelmed, closure, maladjustment to
social dynamics.
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MUSEU
VAN GOGH
O tortuoso percurso do artista
The artist’s tortuous journey
TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DIREITOS RESERVADOS
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A cidade das tulipas, dos canais, das bicicletas, dos moi-

The city of tulips, canals, bicycles, windmills, arts and

nhos de vento, das artes e artistas e de muitos outros en-

artist s and many other charms has a square, which, as it

cantos possui uma praça que, por ostentar três dos grandes

boasts three of the great Dutch museums, in addition to

museus holandeses, para além de outros edifícios impo-

other impressive buildings, was given the name Museum-

nentes, foi baptizada de Museumplein, Praça dos Museus.

plein, or Museum Square.

Enquanto Amesterdão fervilha de turistas ávidos de

While Amsterdam bustles with tourists eager to soak up

absorver a cidade, nós detivemo-nos no Museu Van

the city, we stop off at the Van Gogh Museum, equally busy

Gogh, também ele repleto de olhares fascinados por Os

with onlookers, fascinated by The Sunflowers and other

Girassóis e outras obras-primas do pintor e de outros artis-

masterpieces by the painter and other artists who inspired

tas que inspiraram ou foram inspirados por ele, como Paul

or were inspired by him, such as Paul Gauguin, his great

Gauguin, seu grande amigo. Vincent van Gogh nasceu em

friend. Vincent van Gogh was born in Groot-Zundert, in the

Groot-Zundert, Holanda, em 1853, e foi um pintor pós-im-

Netherlands, in 1853, and was a post-impressionist painter

pressionista cuja obra teve um enorme impacto na arte do

whose work had a huge impact on 20th-century art. In life,

século XX. Em vida, teve pouco reconhecimento, vendendo

he enjoyed little recognition, selling just one single paint-

apenas um único quadro, mas a sua doença e a vida ceifada

ing, but his illness and his life cut short too early (he com-

demasiado cedo (suicidou-se dois dias antes de completar

mitted suicide two days before his 37th birthday) would not

37 anos) não lhe terão dado grandes oportunidades.

have given him great opportunities.

Hoje o Museu Van Gogh, instalado num edifício de qua-

Today the Van Gogh Museum, housed in a modern and

tro andares moderno e interactivo, atrai cerca de 1 milhão

interactive four-storey building, attracts about a million

e meio de visitantes por ano. Em nenhum outro lugar do

and a half visitors a year. Nowhere else in the world can

mundo é possível encontrar tantas pinturas de Vincent

you find so many Vincent van Gogh paintings under one

van Gogh sob o mesmo tecto. A colecção apresenta mais

roof. The collection contains more than 200 paintings, 500

de 200 pinturas, 500 desenhos e 750 documentos escritos

drawings and 750 written documents, which, together,
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que, em conjunto, dão um valioso e fascinante panorama

give a valuable and fascinating overview of his tortu-

sobre a sua tortuosa vida e genial obra. No primeiro an-

ous life and brilliant work. On the first floor, the works

dar, as obras estão organizadas cronologicamente, sendo

are organised chronologically, allowing visitors to easi-

possível observar facilmente a evolução do artista, desde

ly observe the evolution of the artist, from the country-

as cenas campestres da fase inicial, até às obras do tem-

side scenes of his initial phase, all the way to the works

pestuoso final de vida. No
segundo andar, entre outros
trabalhos, estão expostos
algumas obras que, sem
certezas, são atribuídas ao
artista. No terceiro andar é
exibida uma colecção de
pinturas do século XIX que
relaciona os artistas contemporâneos de Van Gogh
com a sua obra.
Entre as muitas obras-

of the tempestuous end to

Hoje o Museu Van Gogh, instalado
num edifício de quatro andares
moderno e interactivo, atrai cerca
de 1 milhão e meio de visitantes por
ano. \\ Today the Van Gogh Museum,
housed in a modern and interactive
four-storey building, attracts about a
million and a half visitors a year.

-primas do Museu, estão os

his life. On the second floor,
among other works, there
are some works on display
that, without certainty, are
attributed to the artist. The
third floor houses a collection of paintings from the
19th century, which relates
the contemporary artists of
Van Gogh to his work.
Among the many masterpieces on show in the

seus auto-retratos, Os Girassóis, Os Comedores de Bata-

museum are his self-portraits, The Sunflowers, The Pota-

tas, O Semeador, O Quarto em Arles, Íris e Amendoeira em

to Eaters, The Sower, Bedroom in Arles, Irises and Almond

flor. Mas o artista atormentado, brilhante, quase alucinado,

Blossom. But the tormented, brilliant, almost hallucinated

que não viu fortuna, nem muita felicidade em vida, pintou

artist, who saw neither fortune, nor much happiness in life,

mais de 2100 obras de arte e, após uma exposição póstuma

painted more than 2100 works of art and, after a posthu-

em Paris, no ano de 1901, tornou-se numa das faces mais

mous exhibition in Paris, in 1901, became one of the most

conhecidas do rico cenário artístico do país e um símbolo

well-known faces in the country’s rich artistic scene and

inspirador da Holanda.

an inspiring symbol of the Netherlands.
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GUIMARÃES

Um berço de ouro \\ A golden cradle
TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©DIREITOS RESERVADOS

Ao longo dos tempos, foi alimentando um certo ima-

Over time, a certain imagery associated with the foun-

ginário associado à fundação da nacionalidade… mas

dation of nation has developed... but Guimarães is much

Guimarães é muito mais do que isso. É uma cidade anti-

more than that. It is an ancient city that reaches us intact,

quíssima que chega até nós inteira, que sobreviveu à incú-

which has survived the carelessness of (bad) taste, not

ria do (mau) gosto, até porque as pedras são mais pesadas

least because stones are heavier than flippancy. Above

que a leviandade. Guimarães é sobretudo viva, porque há

all else, Guimarães is alive, because there are people who

gente que vive nela e essa gente, ao mesmo tempo que

live in it and these people, while feeling pride in the legacy

sente orgulho na herança dos séculos, torna-a dinâmica a

of the centuries, make it dynamic at every level. It is a city

todos os níveis. É uma cidade com cheiro, com sabor, com

with its own scent, it own flavour, with spirit, where heri-

espírito, onde o património sobrevive incólume, conviven-

tage survives unscathed, living in harmony with tourism

do em harmonia com o turismo e com a modernidade.

and with modernity.

Caminhemos livremente do Castelo ao Paço dos Duques,
do Toural à Colegiada, porque merecem visitas demoradas e porque é importante
pisar a terra chã antes de
subirmos à Penha. Calcorreando o traçado medieval

Let’s walk freely from the Castle to the Palace of the

O Centro Histórico, Património
Mundial da UNESCO desde 2001. \\
The Historic Centre, a UNESCO World
Heritage site since 2001.

da cidade, embrenhemo-

Dukes, from Toural Square
to the Colegiada, because
they

deserve

protracted

visits and because it is important to tread level ground
before climbing up to Penha.
Wandering around the me-

-nos na Praça de Santiago, no Largo da Oliveira e em todo

dieval layout of the city, we make our way to the Praça de

o Centro Histórico, Património Mundial da UNESCO desde

Santiago, the Largo da Oliveira and throughout the Historic

2001. Extramuros, sintamos o pulsar do coração da urbe,

Centre, a UNESCO World Heritage site since 2001. Beyond

no Largo do Toural; visitemos os museus, como o Museu

the centre’s walls, we feel the beating heart of the city, in

Alberto Sampaio; percorramos as igrejas, como a de Nos-

the Largo do Toural; we visit the museums, such as the Al-

sa Senhora da Oliveira e a de S. Francisco. Respiremos

berto Sampaio Museum; we pass through churches, such

a natureza nos parques e jardins, como aqueles que ro-

as the churches of Nossa Senhora da Oliveira and of São

deiam o Palácio de Vila Flor, e aproveitemos para assistir

Francisco. We breathe in nature in parks and gardens, such

a um espectáculo no Centro Cultural com o mesmo nome,

as those surrounding Vila Flor Palace, and take the time to

um espaço de referência no panorama cultural nacional.

enjoy a show at the Cultural Centre of the same name, a
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Subamos à Penha. Terminar a visita num local alto é como

leading venue in the nation’s cultural arena. We make the

começar tudo de novo ou, pelo menos, ver mais longe e

climb up to Penha. To finish the visit in a high place is like

sentir vontade de regressar, ver o que não foi visto e rever

starting all over again or, at least, to see further and feel

o que se vira! Para quê mais palavras?!Escrever é imitar

the desire to return, and see what you haven’t seen and

o que deve ser contemplado e vivido: Guimarães, o berço

see the rest once again! What more can words say? Writing

de ouro!

is just imitating what you should see with your own eyes:
Guimarães, the golden cradle!
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FREIXO DE
ESPADA À CINTA

Cenário de sonho e de grandeza // A grand
and dreamlike setting

Lá longe, detrás dos montes, mas cada vez mais perto,

Far away, behind the hills, but ever closer, we find Freixo

eis Freixo de Espada à Cinta, uma terra onde o fascínio geo-

de Espada a Cinta, a place where geographical and human

gráfico e humano começa e o país acaba. Acastelam-se

allure begins and the country ends. Hills and plateaus rise

montes e planaltos, rasgados por um vale fluvial profundo

up, torn through by a deep river valley that calms and re-

que acalma e refresca o olhar. As flores das amendoeiras

freshes the view. The almond blossom paints the slopes

pintam de branco as encostas, os laranjais perfumam a

white, the orange groves perfume the landscape and vines

paisagem e a vinha anuncia a Região Demarcada do Vinho

announce the Demarcated Port Wine Region. The impos-

do Porto. O imponente rochedo do Penedo Durão, as estra-

ing rocks of the Penedo Durão, the siliceous stratifications

tificações silúricas do Candedo, ou as arribas do Douro em

of Candedo, or the cliffs of the Douro in Lagoaça, Mazouco

Lagoaça, Mazouco ou Ligares, concorrem para tornar este

or Ligares, all compete to make this municipality an excit-

concelho num entusiasmante local de vida e cultura.

ing place of life and culture.

Colado a Espanha e debruado pelo Douro, Freixo de

Joined at the hip to Spain and hemmed by the Dou-

Espada à Cinta é a terra natal de Guerra Junqueiro e,

ro, Freixo de Espada à Cinta is the birthplace of Guerra

TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY 1-PMC, 2-TIAGO SAPAGE
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dizem, o concelho mais manuelino de Portugal. Mas esta

Junqueiro and, they say, the most Manueline municipality

terra raiana tem outros encantos, alguns deles enraizados

in Portugal. But this border region has other charms, some

na História e na alma das suas gentes. Ser o único muni-

of them rooted in the history and the soul of its people. Be-

cípio da Península Ibérica onde se continua a trabalhar

ing the only municipality on the Iberian Peninsula where

integralmente a seda artesanal é já de si portentoso, mas

silk is still made entirely by hand, is already portentous in

a magnificência das paisagens, e um talento natural que

itself, but the magnificence of the landscapes, is a natural

uma qualquer entidade suprema e generosa ofereceu aos

talent, which some supreme and generous entity also gave

freixienses.

to the people of Freixo.

Pequena mas graciosa, a vila surpreende pelo seu cui-

Small but sweet, the town astounds with its carefully

dado centro histórico. A Praça Jorge Álvares, pontuada pela

preserved historic centre. The Praça Jorge Álvares, punc-

estátua deste navegador português, é a sala de visitas da

tuated by the statue of this Portuguese navigator, is the

terra, enquadrando alguns
dos edifícios mais notáveis,
como a Igreja Matriz, a Igreja da Misericórdia e a Torre
do Galo, vestígio do castelo
medieval. Percorrendo a pé
as ruas históricas, é possível
admirar os inúmeros por-

drawing room of this place,

Pequena mas graciosa, a vila
surpreende pelo seu cuidado centro
histórico. \\ Small but sweet, the
town astounds with its carefully
preserved historic.

tais quinhentistas. Junto ao

framing some of the most
notable buildings, such as
the Parish Church, the Igreja
da Misericórdia church and
the Torre do Galo, a remnant of the medieval castle.
Walking through the historic streets, you can admire

cruzeiro de estilo manuelino, uma calçada leva-nos à praia

the many 16th-century doorways. Next to the Manueline

fluvial da Congida (um pequeno paraíso).

style cross, a cobbled path takes us to the river beach of

Freixo presenteia-nos com o Miradouro do Carras-

the Congida (a little piece of paradise).

calinho, na freguesia de Fornos, ou o Miradouro Penedo

Freixo brings us the Mirador of Carrascalinho lookout

Durão, onde as escarpas quase caem a prumo sobre o

point, in the parish of Fornos, or the Miradouro Penedo

Douro, as vistas se espraiam Espanha adentro e onde se

Durão lookout point, where the escarpments almost fall

ouve o vento e… o silêncio. Na Primavera as amendoeiras

straight down to the Douro, the views spread well into

vestem-se de gala, talvez para enfeitar as mesas fartas de

Spain and where you can hear the wind and...the silence.

gulosas iguarias e de encorpados néctares de Baco… ou

In the spring the almond trees dress up in their very finest,

ainda para agradecer às suas gentes, simples e guerreiras,

perhaps to decorate the tables laden with delicious treats

que buscam o futuro neste cenário de sonho e de grandeza.

and full-bodied wines... or just to thank their people, simple and hardworking, who seek their future in this grand
and dream-like setting.

34 \\ Villas&Golfe

100 números
100 entrevistados
100 ISSUES \\ 100 INTERVIEWEES

Para comemorar o seu centésimo número, a Villas&Golfe
juntou várias personalidades, de áreas distintas, numa
edição só. Das artes à literatura; da indústria têxtil ao calçado; dos móveis à indústria imobiliária; dos municípios ao
turismo; do desenho ao jornalismo; da advocacia ao ensino universitário; da arquitectura ao design; dos motores ao
branding; do lazer ao desporto; da política ao empreendedorismo... Este número é representativo da actividade económica e social do país, abraçado pelo Senhor Presidente
da República e abençoado pelo Senhor Arcebispo de Braga.

To commemorate its one hundredth edition, Villas&Golfe
has brought together a host of personalities from a range
of areas, all in a single issue. From the arts to literature;
from the textile to the footwear industry; from furniture
to the real estate industry; from municipalities to tourism;
from drawing to journalism; from the legal profession to
university teaching; from architecture to design; from engines to branding; from leisure to sport; from politics to entrepreneurialism... This issue represents the economic and
social activity of the country, embraced by the President of
Portugal and blessed by the Archbishop of Braga.

EDITOR MARIA CRUZ \\ CARTOON ANTÓNIO MAIA

meritocracia e capacidade de trabalho dos americanos, a

meritocracy and ability to work of the Americans, the joy,

alegria, a coragem e resiliência dos brasileiros, a enorme

the courage and resilience of the Brazilians, the enormous

capacidade dos argentinos de serem amigos, a fleuma e a

capacity of Argentines to be friends, the stiff upper lip and

educação dos ingleses e o espírito de solidariedade, lealda-

the education of the English and the spirit of solidarity, loy-

de e consistência moral dos portugueses.

alty and moral consistency of the Portuguese.

É conhecido como o «pai do turismo português».
Concorda?

You are known as the «father of Portuguese tourism».
Do you agree?

Eu entendo esta honrosa designação como o reconhe-

I see this honourable title as recognition for the creation

cimento pela criação da Quinta do Lago, com o seu em-

of Quinta do Lago, with its iconic Casa Velha restaurant,

blemático restaurante Casa Velha, que marcou um estilo.

which set a style. I dedicated my conception of devel-

Dediquei a minha concepção dos empreendimentos a uma

opments to a formula that combined aesthetics and the

fórmula que combinasse a estética e a maneira de ser por-

Portuguese way of being, simple and elegant, with an in-

tuguesa, sóbria e elegante, com um modelo de serviço de

ternational standard service model.

padrão internacional.
Did you ever imagine that Quinta do Lago would
Alguma vez imaginou que a Quinta do Lago viria a ser o
ícone que é hoje?

To tell the truth, no. I imagined Quinta do Lago as a bench-

Sinceramente não. Imaginei a Quinta do Lago como re-

mark of elegance and tranquillity and I didn’t imagine that

ferência de elegância e tranquilidade e não imaginei que

these characteristics would turn my first development into

essas características viessem a transformar esse meu

one of the ten best in the world of all time, as the Sunday

primeiro

empreendimento

em um dos dez melhores do
mundo de todos os tempos,
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become the icon it is today?

conforme definiu o Sunday
Times

recentemente.

50

anos depois, o Portuguese
Style é uma realidade reco-

Times recently referred to it.

«50 anos depois, o Portuguese
Style é uma realidade reconhecida
mundialmente» \\ «50 years
later, Portuguese Style is a worldrenowned reality»

André Jordan

nhecida mundialmente.

EMPRESÁRIO E «PAI DO TURISMO PORTUGUÊS» \\ ENTREPRENEUR AND «FATHER OF PORTUGUESE TOURISM»

tor do turismo têm sido as mais adequadas?

50 years later, Portuguese
Style is a world-renowned
reality.
Do you think that government policies with regard
to the tourism sector have
been the most appropriate?

Pensa que as políticas governativas em relação ao sec-

The recent success and growth of tourism has caught
the government, and in some ways the tourism industry,

O sucesso e crescimento recente do turismo apanhou

off guard, without a strategy for tourist loyalty through

o Governo, e de certa forma a indústria do turismo, des-

events and activities with a life of their own. The govern-

É impossível apresentar em poucas palavras um homem

It is impossible to introduce a man with such a full life in

prevenidos, sem uma estratégia para a fidelização do tu-

ment should encourage entrepreneurs within the sector

com uma vida tão cheia. Nasceu na Polónia, mas por for-

few words. He was born in Poland, but because of the war

rista através de eventos e actividades com vida própria. O

to get involved in organising and promoting regular high

ça da guerra acabou por viver em muitos países, estando

he ended up living in many countries, and has been in

Governo deveria estimular os empresários do sector para

quality events and activities. There is also a need for a

em Portugal há mais de 50 anos. Pela criação da Quinta do

Portugal for more than 50 years. For having created Quin-

se juntarem na organização e na promoção de eventos e

tourism minister, who is able to deal across the board with

Lago e outros empreendimentos de renome é, justamen-

ta do Lago and other renowned developments, he is quite

actividades regulares de alta qualidade. Também faz falta

all manner of problems.

te, considerado o «pai do turismo português». Justas são

rightly considered the «father of Portuguese tourism».

um Ministro do Turismo que seja capaz de lidar transver-

também todas as homenagens e condecorações que lhe

And his many honours and decorations are just as equally

salmente com os múltiplos problemas.

têm sido feitas. Portugal agradece-lhe e nós, como portu-

merited. Portugal thanks you and we, as Portuguese peo-

gueses que somos, também: obrigada, André Jordan!

ple, do too: Thank you, André Jordan!

Is it easy to invest in tourism and real estate in Portugal?
Portugal is well placed on the list of countries receiving

É fácil investir em Portugal a nível turístico e imobiliário?

investments. There are occasional difficulties. It is also very

Portugal está bem situado na lista dos países que rece-

important to make Portuguese and European monetary

Nasceu na Polónia, viveu em muitos países e está em

You were born in Poland, you have lived in many coun-

bem investimentos. Existem dificuldades pontuais. Muito

authorities aware of the importance of residential tourism,

Portugal há mais de 50 anos. De que nacionalidade se

tries and have been in Portugal for more than 50 years.

importante também é fazer reconhecer pelas autoridades

which can be a recurrent source of non-inflationary for-

sente André Jordan?

What nationality does André Jordan feel?

monetárias portuguesas e europeias a importância do Tu-

eign investment income.

Sou um cidadão da comunidade onde vivo e traba-

I am a citizen of the community where I live and work. I

lho. Aprecio as qualidades dos países onde vivi, princi-

appreciate the qualities of the countries in which I have

palmente da minha Polónia natal, EUA, Brasil, Argentina,

lived, especially of my native Poland, USA, Brazil, Argentina,

Grã-Bretanha, Portugal, entre os demais. Admiro o espírito

Great Britain and Portugal, among others. I admire the spir-

de liberdade e o amor à música dos polacos, a democracia,

it of freedom and love of music of the Poles, the democracy,
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rismo Residencial, que pode ser uma fonte recorrente de
receitas de investimento estrangeiro não inflacionárias.
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democráticos ou o regresso à fase nacionalista/autoritária

internationalisation of democratic ideals or the return to

dos anos 30 do século passado. Ao nível do nosso país, o

the nationalist/authoritarian phase of the 1930s. When

principal desafio será o de se conseguir conciliar a opção

it comes to our country, the main challenge will be being

europeia com a adopção de medidas tendentes à expan-

able to reconcile the European option with the adoption

são do rendimento disponível das famílias e com a indis-

of measures to expand the disposable income of fami-

pensabilidade de se realizarem as reformas estruturais de

lies with the need to carry out the structural reforms that

que carecemos.

we lack.

Como pensa que vão decorrer as ‘negociações’ para o
Orçamento de Estado, do próximo ano?

How do you think the negotiations will proceed for next
year’s State Budget?

Julgo que serão feitas algumas concessões ao BE e ao

I believe that some concessions will be made to the BE

PCP no domínio do que se convencionou designar de ‘di-

and to the PCP in the area usually referred to as ‘short-

reitos sociais de curto prazo’, o que irá permitir a aprovação

term social rights’, which will allow the State Budget to be

do Orçamento de Estado. Mas problemas como a reforma

approved. But problems such as the reform to Social Secu-

da Segurança Social, a importância estratégica do Mar

rity, the strategic importance of the sea for the Portuguese

para a economia portuguesa, a necessidade de se começar

economy, the need to begin to reverse the current demo-

a inverter as actuais tendências demográficas do país não

graphic trends of the country will probably not be taken

serão, provavelmente, levados em linha de conta.

into account.

Crê que os portugueses vão dar um voto de confiança a
esta solução governativa?

Do you believe that the Portuguese will give a vote of
confidence to this governmental solution?

Que eu saiba, até ao presente, nunca deram. Nas últimas

To my knowledge, until now, they never have. In the last

eleições legislativas, ninguém explicou, de uma forma cla-

parliamentary elections, no one clearly explained that

ra, que se pretendia pôr à votação dos portugueses essa
solução. Julgo, isso sim, que
TEXTO TEXT AMÉLIA SILVA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DIREITOS RESERVADOS

o meu Partido, o PS, irá ganhar as eleições e entendo
que não deveria repetir a experiência. Melhor dizendo,

it was intended to put this

«O mais importante é dar o melhor
de si próprio em cada aula que
lecciona» \\«The most important
thing is to give your very best in
every lesson you teach»

solution to the Portuguese
vote. What I do believe is that
my party, the PS, will win the
elections and the way I see
it they shouldn’t repeat the
experience. In other words,

António Rebelo de Sousa

considero não ser conciliá-

e o socialismo democrático privilegiar alianças com forças

as is the case with the Marxist-Leninist parties, is not rec-

ECONOMISTA E PROFESSOR UNIVERSITÁRIO \\ ECONOMIST AND UNIVERSITY PROFESSOR

anti-democráticas, como é o caso dos partidos marxistas-

oncilable with social democracy and democratic socialism.

vel com a social-democracia

I think favouring alliances
with anti-democratic forces,

-leninistas.
You are a professor, worthy of great esteem from your
Professor, economista, político e irmão do Presidente da

Professor, economist, politician and brother of the Presi-

É professor e merece grande estima dos seus alunos. A

República. António Rebelo de Sousa é, antes de tudo, um

dent of Portugal. António Rebelo de Sousa is, first and fore-

arte de ensinar, nos dias de hoje, é mais fácil ou mais difícil

homem com posições claras e vincadas. No seu testemu-

most, a man with clear and well-defined views. In his piece

do que quando começou a dar aulas?

nho faz questão de referir que acredita que o seu partido, o

he makes a point of mentioning that he believes that his

É diferente. Hoje, o professor dispõe de mais meios. Os

grasp. Interests and mentalities have changed. The most

PS, vença as próximas eleições. E deixa uma nota pessoal

party, the PS, will win the next elections. And he leaves a

interesses e as mentalidades são diferentes. O mais impor-

important thing is to give your very best in every lesson

sobre o futuro da Geringonça: os socialistas não deveriam

personal note about the future of Portugal’s hatched coa-

tante é dar o melhor de si próprio em cada aula que leccio-

you teach, passing on not only knowledge, but also values

repetir alianças com outros partidos. Além disso identifica

lition: the socialists should not repeat alliances with other

na, transmitindo não apenas conhecimentos como tam-

that can guide the students in the path they intend to take

os desafios económicos para o país e para o Mundo. E em

parties. In addition he also identifies the economic chal-

bém valores que possam servir de orientação aos alunos

in the future.

exclusivo para a Villas&Golfe afirma, publicamente, o enor-

lenges facing the country and the world. And exclusively

no percurso que pretendam concretizar no futuro.

me orgulho que tem no irmão Marcelo Rebelo de Sousa.

for Villas&Golfe, he publicly affirms the enormous pride he
has in his brother Marcelo Rebelo de Sousa.

Consegue identificar qual o maior desafio económico
deste ano para o Mundo e para o país?
No decurso dos últimos anos, emergiram teses ‘revi-

Can you identify the biggest economic challenge this

than when you started teaching?
It is different. Today, teachers have more means in their

As for your brother’s performance, would you say that,
Sobre a actuação do seu irmão, diria que, à parte do laço
familiar que os une, ele tem sabido ser o Presidente de to-

year for the world and for the country?

students. Is the art of teaching easier or harder nowadays

dos os portugueses?

apart from the family tie that unites you, he has managed
to be the president of all the Portuguese?
At the time of his election I made a commitment not

Aquando da sua eleição assumi o compromisso de não

to comment on his performance as president while still

sionistas’ ou populistas radicais que pretendem o regres-

Over the last few years, ‘revisionist’ or radical populist

me pronunciar sobre a sua prestação como Presidente en-

performing the functions for which he was elected. But

so a políticas ultra-proteccionistas e que se apresentam

theories have emerged that seek a return to ultra-pro-

quanto exercesse as funções para que foi eleito. Mas, para

for Villas&Golfe, I make an exception, just to say that I am

tolerantes em relação à afirmação de poderes autocráti-

tectionist policies and that are tolerant of the assertion

a Villas&Golfe, abro uma excepção, só para dizer que tenho

very proud of him, for the superb way he has been serving

cos. O desafio será entre a internacionalização dos ideais

of autocratic powers. The challenge will lie between the

muito orgulho nele, pela forma superior como tem vindo a

his term in office.

exercer o seu mandato.
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quando tentei espreitar por uma das câmaras, os técni-

tried to peek through one of the cameras, the technicians,

cos, com dois instrumentos, um berro e um empurrão,

using two instruments, a scream and a jerk, pushed me

puseram-me fora do círculo delimitado da acção. Cá de

out of shot. Outside, I looked at them with the poetic arro-

fora, olhei-os com a arrogância poética dos excluídos e foi

gance of the excluded and that’s when the actor shouted

aí que o actor gritou na minha direcção: «Marcelin, Marce-

in my direction: «Marcelin, Marcelin», and I, I’m not sure

lin», e eu, não sei como, agarrado ao chão, esperei por ele

how, clinging to the ground, waited for him like a toreador

como um forcado espera pelo touro. O embate resultou

waiting for the bull. The clash resulted in an affectionate

num sorriso carinhoso e a bênção para entrar no burlade-

smile and the blessing to enter the ring. I was allowed to

ro. Fiquei mascote e figurante, até que o The End surgiu em

stay as mascot and helper, until The End came out in the

forma de despedida. «E agora, António?» E este agora, de

form of a farewell. «And now, António?”» And this now, so

há tantos anos, ainda me parece parado no tempo: o actor

many years ago, still seems as if frozen in time: the actor

abriu a bagagem de mão, de onde tirou a minha amada e

opened his hand luggage, from where he took my beloved

mágica Voigtlander, e com o mesmo sorriso do primeiro

and magical Voigtländer, and with the same smile from the

dia disse-me de mão estendida: «c’est pour toi!» E então,

first day said, with his hand outstretched: «c’est pour toi!»

aquela máquina, naquele dia, foi muito mais do que uma

And so, that camera, on that day, was much more than a

prenda, foi o início de outro filme que, por ventura minha,

gift, it was the beginning of another film which, fortunately

ainda está em rodagem. Nunca mais vi esse meu querido

for me, is still being filmed. I never saw this dear benefac-

benfeitor. Um dia coincidimos em Paris mas eu era peque-

tor again. One day we were in Paris at the same time but I

no demais para tão grande festa.

was too small for such a big party.

Também passou pela representação. Foram situações
realmente ocasionais ou era um objectivo que já tinha?
Tanto

a

representação

como a escrita têm sido abTEXTO TEXT SÉRGIO GOMES DA COSTA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DIREITOS RESERVADOS

You also acted. Were they really random situations or
was it a goal you already had?

solutamente ocasionais. Na
primeira, um atrevimento só
possível com a compaixão
dos meus queridos amigos

Both acting and writing

«Tanto a representação como a
escrita têm sido absolutamente
ocasionais» \\«Both acting and
writing have been absolutely
random»

António Homem Cardoso

Augusto Cabrita, Fernando

FOTÓGRAFO \\PHOTOGRAPHER

dade inadiável e sempre repentina de dar voz às minhas

Lopes e Luiz Francisco Rebello. Na outra, a necessi-

have been absolutely random. In the first case, impudence, made possible only
through the compassion of
my dear friends Augusto
Cabrita, Fernando Lopes and
Luiz Francisco Rebello. In the
other, the urgent and always

sudden need to give voice to my passions.

paixões.
You have done a lot of street photography and landscape
Entrou no mundo da fotografia aos 14 anos e da forma mais

He entered the world of photography at age 14 and in the

Tem feito muita fotografia de rua e de paisagem. Quais

inesperada possível, graças a uma oferta do actor norte-

most unexpected way, thanks to a gift from American ac-

as principais diferenças que encontra no Portugal de hoje

-americano Eddie Constantine. Desde então, nunca mais

tor Eddie Constantine. Since then, he has never stopped

e de ontem?

parou de registar o que o mundo lhe pôs à frente. Diz que

recording what the world has put before him. He says he

Entre o país pequeno, pobre e fechado dos anos 60 e este

and this other one of today, of «many raving people», part

ganhou a vida na publicidade e a alma na centena de livros

made his living in advertising and found his soul in the

outro de hoje, de «muitas e desvairadas gentes», integrado

of a continent of open borders, single currency and false

publicados, numa carreira onde também cabe o estatu-

hundred books he published, in a career where he also

num continente de fronteiras abertas, moeda única e falsa

wealth, the difference is immeasurable. We are returning,

to de fotógrafo da Família Real. Já lhe concederam alguns

holds the status of photographer of the royal family. He has

riqueza, a diferença é incomensurável. Voltamos, sobre-

especially in the major cities, to the glorious cosmopoli-

prémios, bastante prestigiados, mas nunca concorreu a um

been given some prizes, highly prestigious ones at that, but

tudo nas grandes cidades, ao cosmopolitismo glorioso do

tanism of the 16th century.

concurso fotográfico, assim como garante que nunca teve

he has never entered a photography competition, just as he

século XVI.

emprego, clube ou partido - explicando-se esta última op-

guarantees that he has never had a job, a club or a party –

ção por ser um monárquico assumido.

explaining this final option by being a staunch monarchist.

Pode contar-nos a história do encontro com Eddie Con-

Can you tell us the story of your meeting Eddie Constantine and tell us how this proved decisive in your career?

O actor alguma vez soube que teve esse papel na sua vida?

Did the actor ever known that he had this role in his life?

Foi na antiga praça de touros de Algés que aconteceu

It was in the old bullring of Algés that this magical en-

esse encontro mágico entre sorte e destino. Eu entrei

counter between luck and destiny took place. I went on set

no plateau com a inocência do cão que entra na Igreja e

with the innocence of a dog entering a church, and when I
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tween Portugal today and yesterday?
Between the small, poor and closed country of the 60s

Is the photographer of the Royal Family obliged to reO fotógrafo da Família Real é obrigado a respeitar determinadas regras, seja no registo fotográfico, na etiqueta ou

stantine e dizer como isso foi determinante na sua carreira?

photography. What are the main differences you find be-

noutras áreas?

spect certain rules, whether in the photographic register,
in etiquette or in other areas?
The rules of Royal Families are simple, ancient and gen-

As regras das Famílias Reais são simples, antigas e ge-

erous. Common sense solves almost everything and the

nerosas. O bom senso resolve quase tudo e o ambiente

environment starts from that principle confirmed by Ed-

parte daquele princípio confirmado por Eduardo VII de que

ward VII, that if you’re king, you don’t need to be arrogant.

quem é Rei não precisa de o ter na barriga.
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redacção de um jornal, a mostrar alguns desenhos ao di-

the director. It was in 1978, forty years ago now. The direc-

rector. Foi em 1978, faz agora quarenta anos. O director era

tor was the journalist Fernando Dil and the weekly paper

o jornalista Fernando Dil e o semanário Edição Especial.

Edição Especial. It came out on Sundays. Fernando Dil told

Saía aos Domingos. O Fernando Dil disse-me: «Quero, para

me: «I want, for the day after tomorrow, a cartoon for the

depois de amanhã, um cartoon para a primeira página!» E

front page!» And that’s just what happened.

assim foi.
Are people always expecting you to crack a joke? Do you
As pessoas estão sempre à espera que diga uma piada?
É um cliché com que costuma deparar-se?

the tip of their pen. This means that as a person, you may

uma caneta. Isto quer dizer que, como pessoa, pode não

not be the slightest bit funny. That’s how it is. Comics, how-

ter a mínima piada. É assim. Já os humoristas cultivam o

ever, cultivate spoken and performed humour. Of course

humor falado e interpretado. Claro que esta confusão é co-

this confusion is common and we have to live with it. As

mum e temos de viver com ela. Quanto a mim, além de um

for me, besides having a stab at graphic humour, which I

tentado humor gráfico que cultivo com carinho, treino um

lovingly cultivate, I’m working on a certain style of sarcasm

certo sarcasmo de sacristia e a ironia. Para sobreviver.

and irony. To survive.

Quais são os seus temas preferidos?

What are your favorite subjects?

Os temas preferidos são os políticos e os sociais. A ma-

My favourite subjects are political and social. The way we

costumes e hábitos que inventamos para podermos
viver em multidão, o sentido
que parecemos dar à vida,
vidinha. E a política entra

António Maia

Cartoonists generally use up all their humour through

O cartoonista, em geral, esgota o seu humor na ponta de

neira como vivemos, os
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usually come across this cliché?

nisto tudo.

«O cartoonista, em geral, esgota
o seu humor na ponta de uma
caneta» \\ «Cartoonists generally
use up all their humour through the
tip of their pen»

live, the customs and habits
we invent to be able to live
in droves, the meaning we
seem to give life, our own little lives. And politics comes
into all this.
Have you ever had any

CARTOONISTA \\CARTOONIST

Já teve dissabores pessoais por algum cartoon que tenha publicado?

personal trouble because of a cartoon you’ve published?
As for trouble from cartoons, they are few when com-

Quanto a dissabores com cartoons, poucos foram quan-

pared to the many joys they give me. And the troubles

Os seus cartoons mordazes têm definido com uma exacti-

His scathing cartoons have defined, with enviable accura-

do comparados com as muitas alegrias que me dão. E os

were for sometime have been unfair to my target, which

dão invejável os diversos momentos políticos do país e do

cy, the various political moments of the country and of the

dissabores foram por ter sido, por vezes, injusto com o meu

torments me, or because certain cartoons have given rise

Mundo. São quatro décadas de trabalho, filtradas por uma

world. His work spans four decades, filtered by studies in-

alvo, o que me atormenta, ou por certos cartoons terem

to certain messages for the newsrooms, which relieves me.

formação que passou pela Sociologia, Direito e História da

cluding Sociology, Law and History of Art, producing a cul-

originado certos recados para as redacções, o que me ali-

The target has been hit.

Arte, formando um caldo cultural a que as suas origens

tural broth to which his Ribatejo origins certainly granted

via. O alvo foi atingido.

ribatejanas concederam, com certeza, um tempero adi-

some additional seasoning. He has published cartoons in

cional. Tem publicado cartoons em alguns dos principais

some of the major media outlets and usually measures the

Há tabus especialmente portugueses?

órgãos de comunicação social e costuma medir o pulso a

pulse of this genre through the Cartoons do Ano collection,

Nós, os portugueses, povo único no universo, somos as-

unique because we have characteristics, habits, culture,

este género através da colecção de livros Cartoons do Ano,

which he directs. He also dedicates himself to painting,

sim únicos porque temos características, hábitos, cultura,

language and other extraordinary flaws. And taboos, too.

que dirige. Dedica-se ainda à pintura, tendo mostrado a

having shown his work in several exhibitions.

língua e outros defeitos extraordinários. E tabus também.

Religion, sex and envy. Oh my God, envy. And to make this

sua obra em várias exposições.
Como começou o seu interesse pelos cartoons?

We, the Portuguese, a unique people in the universe, are

A religião, o sexo e a inveja. Meu Deus, a inveja. E, para fa-

firmament shine, we have a centuries-old lack of self-es-

How did your interest in cartoons begin?

zer brilhar este firmamento, temos uma centenária falta

teem that grips us and holds us back in so much. But that’s

I’ve always had an innate knack for drawing. It came

de auto-estima que nos aperta e nos trava em tanta coisa.

just how we are. We are unique, we are Portuguese.

Sempre tive um jeito inato para desenhar. Vinha da minha

from my mother who drew and painted very well. At

mãe que desenhava e pintava muito bem. No liceu, corri os

school, I always got full marks in my drawing exams. What

exames de desenho sempre com «vintes». O que fazer com

can you do with this talent? One day, some saint, in his

este talento? Um dia, um santo qualquer, na sua estranha

strange mercy and with a sense of humor, placed me in

misericórdia e com sentido de humor, colocou-me numa

the offices of some newspaper, showing some drawings to
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Are there especially Portuguese taboos?

Mas somos assim. Somos únicos, somos portugueses.
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fotografar, sempre, mas também ocupa muito do seu tem-

enjoyed in post-revolutionary Portugal. He still photo-

po a preparar exposições e livros. Aquilo que não se vê do

graphs, always, but also spends much of his time preparing

seu trabalho nos jornais, vê-se agora em galerias e livra-

exhibitions and books. What you can’t see of his work in

rias, num registo mais pensado e planeado.

newspapers can now be seen in galleries and bookstores,
in a more thoughtful and planned register.

Tem feito exposições e publicado livros, o que obriga a
rever muitas das suas imagens. Consegue encontrar nelas
uma marca autoral?

You have held exhibitions and published books, which
forces you to review many of your photos. Can you make

Em quarenta e oito anos de carreira, a minha fotografia

out a particular hallmark or style in them?

tem sido marcada pelo humanismo, a verdade e um po-

In the forty-eight years of my career, my photography

sicionamento social de defesa dos mais desfavorecidos!

has been marked by humanism, truth and a social position

Tecnicamente, o preto e branco tem sido a minha lingua-

of defending the most disadvantaged! Technically, black

gem fotográfica.

and white has been my photographic language.

A fotografia não é só um conhecimento técnico, como se
sabe. Quais são as outras capacidades que considera im-

Photography is not just technical knowhow, as we all
know. What other abilities do you consider important?

portantes?
Perseverança, trabalho e
rigor.
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Toda a gente conhece e
admira as suas imagens do
25 de Abril e da Descolonização, por exemplo, mas há

Alfredo Cunha

Perseverance,

«As boas fotografias estão em todo
lado, só temos de as encontrar»
\\ «Good photographs are
everywhere,you just have to
find them»

particularmente boa e não seja tão conhecida como devia?
As fotografias da guerra do Iraque, e o meu trabalho com
a AMI, aquilo que classifico de jornalismo humanitário.

and discipline.
Everyone knows and admires your photos of April
25th Revolution and the Decolonisation period, for example, but is there any series
that you think is particularly

alguma série que considere

FOTÓGRAFO \\ PHOTOGRAPHER

hardwork

good and not as well-known as it should be?
The photographs of the Iraq war, and my work with the
AMI, the sort I would refer to as humanitarian journalism.

Tem uma longa carreira atrás de si e já ninguém lhe tira o

He has a long career under his belt and no one will ever

Precisa de estar em situações socialmente fortes ou

Do you need to be in socially powerful or historic situ-

lugar na história da fotografia em Portugal. Alfredo Cunha

take his place in the history of photography in Portugal.

históricas para conseguir imagens com o impacto que

ations to achieve images with the impact you are look-

registou alguns dos momentos mais importantes das úl-

Alfredo Cunha has recorded some of the most important

procura? Um local banal, num dia normal, podem dar-lhe

ing for? Can an everyday place, on a normal day, give you

timas décadas, mas também encontrou nos rostos e mo-

moments of the last decades, but he has also found, in fac-

matéria suficiente?

enough material?

mentos simples um testemunho da humanidade. São dele

es and simple moments, a testimony of humanity. Some

algumas das melhores imagens do 25 de Abril e da Desco-

of the best shots of the 25th of April Revolition and of the

lonização, mas também das gentes do Douro e dos pere-

Decolonisation were taken by him, but also of the people of

grinos de Fátima, não esquecendo os anos como fotógrafo

the Douro and of the pilgrims of Fatima, not forgetting his

Como foi participar num dos melhores períodos do jor-

What was it like to be part of one of the best periods of

oficial da Presidência da República, com Ramalho Eanes

years as official photographer of the Presidency of the Re-

nalismo português? Teve noção disso enquanto lá estava?

Portuguese journalism? Were you aware of this while you

e Mário Soares. Esteve até há poucos anos na comunica-

public, with Ramalho Eanes and Mário Soares. He worked

Sempre tive uma clara noção do meu tempo, assim

ção social, ajudando a afirmar a fotografia neste meio e a

in media until a few years ago, helping to assert photog-

criar um período histórico no jornalismo português, numa

raphy’s place in this environment and to create a histor-

fase claramente animada pela conquista da liberdade

ical period in Portuguese journalism, in a period clear-

de expressão, como foi a do pós-25 de Abril. Continua a

ly animated by the conquest of freedom of expression,
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As boas fotografias estão em todo lado, só temos de as
encontrar.

como hoje sei que já passou.

Good photographs are everywhere, you just have to find
them.

were there?
I have always had a clear sense of my time, just as I know
it has now passed.
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Como entrou no mundo da joalharia?

How did you enter the world of jewelery?

O meu interesse pela joalharia foi muito repentino e es-

My interest in jewelery was very sudden and strange

tranho, porque, devido a situações familiares, eu detestava

because, due to family situations, I hated the world of gold

o mundo dos negócios do ouro e das jóias. Mas, de repente,

trading and jewelery. But suddenly, out of nowhere, I went

do nada, passei do ódio ao amor e hoje existe um prazer

from hate to love and today I find great pleasure in creating

muito grande em criar estes pequenos objectivos que, na

these small goals which have,for the most part, become

maioria, se tornaram grandes para muitas pessoas.

great for many people.

Quais são os artigos que mais gosta de trabalhar?

What are the items you most love to work on?

Tenho um gosto especial por anéis, mas nunca descu-

I have a special love of rings, not that I ever overlook oth-

ro os outros artigos. No fundo, não tenho limites na pro-

er articles. Basically, I am boundless in my quest for inno-

cura da inovação e criatividade que assiste o gosto das

vation and creativity, assisting the taste of my customers.

minhas clientes.
Is Quinta do Lago still a special place in the country with
A Quinta do Lago continua a ser um lugar especial no
país no que diz respeito à gama alta?

regard to high-end goods?
Quinta do Lago, like the whole surrounding area, includ-

A Quinta do Lago, como toda a zona envolvente, com-

ing Vale do Lobo and Vilamoura, has always demanded

preendida entre esta, Vale do Lobo e Vilamoura, sempre

high quality and good taste. I always try to keep up with

exigiu muita qualidade e
bom gosto. Tento estar semTEXTO TEXT SÉRGIO GOMES DA COSTA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DIREITOS RESERVADOS

pre ao nível destas solicitações e procuro sempre o
que há de melhor nesta área,
acompanhando as tendên-

Alberto Felício

cias actuais.

CEO DA ALBERTO FELÍCIO JOALHEIROS \\ CEO OF ALBERTO FELÍCIO JOALHEIROS

Trabalha há muitos anos

these requests and always

«Não tenho limites na procura da
inovação e criatividade que assiste
o gosto das minhas clientes» \\
«I am boundless in my quest for
innovation and creativity, assisting
the taste of my customers»

look for the best in this area,
while keeping up with the
current trends.
You have worked for many
years with celebrities. What
are the advantages of this
strategy?

com celebridades. Quais as

This is not a strategy, I

vantagens dessa estratégia?

count on the support of my

O mundo da joalharia não tem segredos para Alberto

The world of jewellery has no secrets for Alberto Felício.

Não se trata de nenhuma estratégia, conto com o apoio

friends and I try to keep them close. As many of them art-

Felício. Conhece-o há décadas e quem passa pela Quinta

He’s been in it for decades and anyone who has been to

destes meus amigos e procuro tê-los sempre perto. Tra-

ists, they fuel my desire to create and find the difference

do Lago, no Algarve, sabe que o terá como anfitrião numa

Quinta do Lago, in the Algarve, knows that he will be there

tando-se muitos deles de artistas, alimentam a minha

that characterises part of my work.

loja emblemática, marcada por uma escolha personali-

to host you, in his iconic store, marked by a personalised

vontade de criar e encontrar a diferença que caracteriza

zada. Na sua lista de clientes estão diversas celebridades,

choice. His clientele includes many celebrities, who usu-

parte do meu trabalho.

que também não costumam faltar aos eventos e apresen-

ally try not to miss the events and presentations that he

tações que organiza regularmente. Nada mal para quem

organises regularly. Not bad for someone who started in

Projectos futuros, existem?

and dedication, to this current project. Although I do em-

começou nesta área quase contrariado, seguindo uma

this area almost without wanting to, following a family

Conto dedicar-me ao projecto actual, com total disponi-

brace projects outside my area, I will never stop doing what

tradição familiar que acabou por abraçar e se tornou uma

tradition that he would eventually embrace and which be-

bilidade, empenho e dedicação. Apesar de abraçar projec-

I really like, which is to create jewelery with a unique style:

paixão. Gosta de marcar a diferença e deixar o seu cunho

came a passion. He likes to make a difference and leave his

tos fora da minha área, nunca deixarei de fazer aquilo de

mine.

em tudo o que faz, qualidades que têm levado o seu nome

mark on everything he does, qualities that have taken his

que gosto realmente, que é criar joalharia com um cunho

além-fronteiras.

name abroad.

diferente: o meu.
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Do you have any future projects?
I intend to dedicate myself, entirely, with commitment
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queria ser Agrónomo. Rumei a Lisboa onde concluí Agro-

an early age, and that includes the grape harvest. As an

nomia. Na segunda metade do curso, já devorava tudo o

adolescent, I decided that I wanted to become an agron-

que dizia respeito à Viticultura e Enologia.A partir daí nun-

omist. I went to Lisbon where I graduated in agronomy.

ca mais deixei de estudar essas áreas. Fiz pós-graduação

In the second half of the course, I was already devour-

na Católica e cursos de formação em Bordéus.Trabalhei

ing everything to do with viticulture and oenology. From

numa grande empresa de vinhos; fui e ainda sou, consul-

then on I never stopped studying them. I did a post-

tor em várias empresas e, hoje, como enólogo e empresá-

graduate course at the Universidade Católica and other

rio, continuo com o espírito experimentalista e estudioso

courses in Bordeaux. I worked in a large wine company,

das coisas do vinho.

I was and I still am a consultant for several companies
and today, as an oenologist and entrepreneur, I still have

Criou, há 20 anos, uma empresa de nome próprio. Que
balanço faz?

this experimentalist and studious spirit of anything to do
with wine.

Crescemos como empresa familiar e assim continuamos. Começámos nos baixos de uma casa rural com 2000
garrafas e 2.5 ha de vinha. Hoje temos 50 ha de Alvarinho

You created your own company 20 years ago. How do
you view the outcome?

e 65 ha de Loureiro, e o balanço é muito positivo. Com o

We grew as a family business and that’s how we’ve con-

Alvarinho, em Monção e Melgaço; e o Loureiro, no Vale do

tinued. We started on the cheap, with a country house with

Lima, afirmámos marcas com valor acrescentado, como

2000 bottles and 2.5 ha of vineyard. Today we have 50 ha

Parcela Única, Curtimenta, Contacto, Muros Antigos e

of Alvarinho and 65 ha of Loureiro, and the outcome has

Muros de Melgaço. Penso que também contribuímos para

proved very positive. With the Alvarinho, in Monção and

um maior conhecimento destas castas e da região dos

Melgaço, and the Loureiro, in Vale do Lima, we have brands

Vinhos Verdes.

with added value, such as Parcela Única, Curtimenta, Contacto, Muros Antigos e Muros de Melgaço. I think we have

Em que medida o recurso
a cada vez mais tecnologias é benéfico na produção
TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY PMC

de vinho?
As tecnologias e o conhecimento são muito importantes, mesmo em sectores

Anselmo Mendes

tradicionais como o vinho.

ENÓLOGO E EMPRESÁRIO \\ OENOLOGIST AND BUSINESSMAN

tudo conhecimento; arte é

Para isso eu tenho uma frase: «Fazer vinho é acima de

also contributed to a better

«O projecto de futuro será crescer
mais nos vinhos de topo, afirmando
ainda mais a expressão do nosso
terroir único» \\«The future project
will be more growth in top wines,
asserting the expression of our
unique terroir even further»

apenas o pormenor de o fa-

knowledge of these grape
varieties and the Vinhos
Verdes region.
To what extent is the increased use of technologies
beneficial in the production
of wine?
Technologies and knowledge are very important,
even in traditional sectors

zer diferente». O conhecimento articula várias ciências e,

such as wine. I have a saying for this: «Making wine is

Nasceu em Monção e é um reputado enólogo português.

He was born in Monção and is a renowned Portuguese oe-

no caso do vinho, deve ser usado para enaltecer a expres-

above all else knowledge, art is just the detail of doing it

Anselmo Mendes dedica-se a produzir requintadas va-

nologist. Anselmo Mendes is dedicated to producing ex-

são da terra onde as videiras crescem.

differently». Knowledge connects various sciences and, in

riações de Alvarinho - uma casta extraordinária, típica da

quisite variations of Alvarinho, an extraordinary grape va-

região onde nasceu-, mas é também consultor em empre-

riety, typical of the region where he was born, but he is also

sas de referência em todo o país. É formado em Agronomia,

a consultant for leading companies throughout the coun-

mas o ‘bichinho das coisas do vinho’ fez com que tirasse

try. He graduated in agronomy, but the ‘bug for anything

uma pós-graduação em Enologia e Viticultura e várias for-

to do with wine’ led to him doing a postgraduate course in

mações em Bordéus, França. Com tantos vinhos premia-

oenology and viticulture, in addition to various courses in

dos e reconhecidos, o enólogo e empresário continuará a

Bordeaux, France. With so many award-winning and re-

Que projectos tem delineados para um futuro?

‘experimentar’, planeando crescer cada vez mais nos vi-

nowned wines, the oenologist and entrepreneur will con-

O nosso projecto próximo é o Enoturismo na nossa Casa

nhos de topo.

tinue to ‘experiment’, planning more and more growth in

da Torre Quinta da Bemposta. Vamos criar o centro de ex-

top wines.

periências do Alvarinho. O projecto de futuro será crescer

Desde criança se familiarizou com a cultura da vinha e
a produção do vinho. Ser enólogo sempre esteve nos seus
horizontes?
A minha família vive da agricultura há várias gerações.

You have been familiar with winegrowing and wine pro-

the land where the vines grow.

uma predilecção por esta casta?
Há uma relação especial. Eu nasci a respirar Alvarinho e
logo que acabei o curso comecei as experiências.

Anselmo Mendes is almost synonymous with Alvarinho. Do you have a particular preference for this grape
variety?
There is a special relationship. I was born breathing Alvarinho and as soon as I finished my studies, I started experimenting.

mais nos vinhos de topo, afirmando ainda mais a expres-

What projects do you have for a future?

são do nosso Terroir único.

Our next project is wine tourism at our Casa da Torre

duction since childhood. Was being an oenologist always

Quinta da Bemposta. We are going to create the Alvarinho

part of your plans?

experience centre. The future project will be more growth

Desde pequeno que participava nas actividades agríco-

My family has lived from agriculture for several gen-

las incluindo a vindima. Quando adolescente, decidi que

erations. I have been involved in farming activities from
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the case of wine, should be used to extol the expression of
Anselmo Mendes é quase sinónimo de Alvarinho. Há

in top wines, asserting the expression of our unique terroir
even further.
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Sou tentada a responder o contrário: a escrita de ficção

I am tempted to answer to the contrary: writing fiction

ajudou-me no jornalismo. Claro que em jornalismo usa-

has helped me with journalism. Of course in journalism we

mos uma escrita denotativa, mais directa e eficaz, e temos

use denotative writing, which is more direct and effective,

um pacto inquebrável com o leitor, que é a verdade; na es-

and we have an unbreakable pact with the reader, which

crita de romances ou contos utilizamos uma linguagem

is the truth; when writing novels or short stories we use a

conotativa, recorrendo a vários efeitos e camadas de leitu-

connotative language, resorting to various effects and lay-

ra. Mas sempre me esforcei por apresentar textos jornalís-

ers of reading. But I have always made an effort to present

ticos mais criativos.

more creative journalistic texts.

Seguiu as indicações dadas pelo seu pai no livro «Quem

Have you followed your father’s instructions given in

Disser o Contrário é Porque Tem Razão»? Costuma con-

the book «Anyone who says the contrary does do because

versar com ele sobre técnicas de escrita?

they are right»? Do you usually talk to him about writing

Costumamos discutir, sim. Apesar de usarmos formas de

techniques?

nos expressarmos completamente diferentes, temos mui-

We usually have discussions, yes. Although we use

tas opiniões em comum. Repugna-nos um bocado o cliché,

completely different ways of expressing ourselves, we

o lugar-comum. Comunicamos muito através do humor

have many opinions in common. The cliché, the common-

e sentimos o mesmo desprezo (que é quase um dó) pelas

place, repulses us a bit. We communicate a lot through hu-

pessoas desimportantes que se dão ares de importância.

mour and we feel the same contempt (which veers on the
side of pity) for unimportant people who give themselves

O que a tem levado a incluir outros tempos históricos

airs of importance.

nos seus livros?
É que ao situar as minhas histórias noutros tempos estou
a falar destes. Ao falar de continentes que não me perten-

What led you to include other historic times in your
books?

cem, estou a falar do meu.
É possível subsistir como
TEXTO TEXT SÉRGIO GOMES DA COSTA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DIREITOS RESERVADOS

escritor hoje em dia?
Não é possível, de todo, viver só da escrita em Portugal.
Penso que apenas aqueles

Ana Margarida de Carvalho

que vendem muito, ou têm

ESCRITORA \\ WRITER

mente da escrita. Quase to-

muitas traduções poderão
ambicionar viver exclusivados os escritores que conhe-

In placing my stories in the

«Ao situar as minhas histórias
noutros tempos estou a falar destes.
Ao falar de continentes que não me
pertencem, estou a falar do meu»
\\ «In placing my stories in the past
I’m talking about them. When I talk
about continents that do not belong
to me, I’m talking about mine»

ço têm as suas profissões,

past I’m talking about them.
When I talk about continents
that do not belong to me, I’m
talking about mine.
Is it possible nowadays to
live from being a writer?
It is not possible at all to
live from just writing in Portugal. I think that only those
who sell a lot, or have many
translations can aspire to live

Com o primeiro romance venceu o Grande Prémio APE e

With her first novel she won the Grande Prémio APE and

pelas quais auferem um vencimento. Era o que acontecia

exclusively from writing. Almost every writer I know has a

o feito repetiu-se em 2017 com o segundo. Além desses li-

she repeated the feat in 2017 with her second. In addition to

comigo, no jornalismo, antes de ser despedida ao fim de 25

profession from which they earn a salary. That was what I

vros, já nos deu a ler contos, relatos de julgamentos e uma

these books, she has already given us short stories, a work

anos. Este ano tive a sorte de receber uma bolsa de cria-

had in journalism, before being let go after 25 years. This

história infantil, numa diversidade que a coloca entre os

on judgements that changed history and a children’s story

ção literária, atribuída pelo estado português, que funciona

year I was fortunate to receive a literary creation grant,

autores mais versáteis do panorama nacional. Talvez haja

to read, revealing a diversity that places her among Portu-

como o meu balão de oxigénio para 2018. Para o ano acaba,

awarded by the Portuguese state, which works as my ox-

algo de genético nesta capacidade, uma vez que é filha do

gal’s most versatile authors. There may be a genetic factor

não sei o que vou fazer, será uma incerteza total.

ygen supply for 2018. When the year ends, I don’t know

escritor Mário de Carvalho, partilhando ainda com o pai a

to this capacity, as she is the daughter of writer Mário de

tendência para situar as suas histórias noutros tempos.

Carvalho, and also shares her father’s tendency to set her

Mas foi ao jornalismo que dedicou a maior parte da sua

stories in other times. But she dedicated most of her life to

O paradigma mudou. Vivemos em época de crise. E a

vida, actividade que a ocupou durante 25 anos e também

journalism, a job she did for 25 years and which also won

crise define-se por o velho ainda não se ter extinguido e o

The paradigm has changed. We live in times of crisis. And

lhe proporcionou diversos prémios.

her several awards.

novo não se ter instalado completamente. Há muitos bons

the crisis is defined by the old not yet being extinguished

exemplos que nos chegam do estrangeiro, e são aqueles

and the new not being fully installed. There are many good

what I’m going to do; it will be a total uncertainty.
Como vê o panorama jornalístico a nível mundial?
What is your view of journalism worldwide?

Há aquela velha frase que diz «todo o jornalista sen-

There is that old saying that goes «every journalist feels

que não se deixam impressionar por modas e continuam

examples that reach us from abroad, and they are those

te que tem um livro dentro de si», mas também há outra,

they have a book inside them», but there is also another,

solidamente a apostar na qualidade, na criatividade, na

who are not impressed by fashions and solidly continue to

mais maldosa, que acrescenta «e é lá que ele deve ficar».

slightly more evil one, which adds «and that’s where it

credibilidade. Em Portugal, vejo muitos a seguirem fórmu-

focus on quality, creativity and credibility. In Portugal, I see

No seu caso, foram vários livros bem recebidos. O jornalis-

should stay». In your case, there were many well-received

las que já foram abandonadas há anos por grupos estran-

many following formulas that have been abandoned for

mo ajudou-a na escrita de ficção?

books. Did journalism help you with fiction writing?

geiros. É uma pena.

years by foreign groups. It is a pity.
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gabinete de arquitectura herdeiro do mesmo nome. Ac-

practice of the same name. I am currently the sole owner

tualmente, sou o único detentor da empresa Art’Cittá, Lda.

of Art’Cittá, Lda.

Há algum traço, estilo ou característica nos seus projectos que denunciem a sua autoria?

Are there any traits, styles or characteristics in your
projects that reveal you are their author?

Não concebo a arquitectura como uma prática isolada.

I don’t see architecture as an isolated practice. The en-

Todo o trabalho é resultante de um percurso que corre num

tire work results from a journey comprising memories and

fio condutor de memórias, e vivências. A experiência pe-

experiences. Pedagogical experience, sculptural practice,

dagógica, a prática escultórica, a pintura, o desenho e até a

painting, drawing, and even music, which have all accom-

música, que até hoje me acompanham, não são inocentes

panied me up till now, are neither unsuspecting nor absent

nem ausentes no meu trabalho de arquitecto. Haverá, sim,

in my work as an architect. There might well be a particu-

um gesto próprio, que confere identidade ao trabalho des-

lar gesture, which confers identity to the work of this firm,

te gabinete, mas tudo se cruza, como uma reinvenção em

but everything is interconnected, as a reinvention in every

cada projecto.

project.

Em que medida as inovações tecnológicas são importantes para o trabalho de um arquitecto?

To what extent are technological innovations important
in the work of an architect?

É inegável que numa disciplina como a arquitectura a

It is undeniable that technological innovation is part of

inovação tecnológica está presente, porque contribui para

a discipline such as architecture, because it helps in over-

ultrapassar impasses e encontrar soluções, é um uten-

coming deadlocks and finding solutions. It is a valuable

sílio de trabalho valioso no
processo de representação.
Contudo, não substitui o desenho sem regras em que o
TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DIREITOS RESERVADOS

traço flui, o trabalho de mão,
a expressão, o gesto em diálogo com o raciocínio e o sentimento, a verdadeira assina-

Augusto Vasconcelos

tura do arquitecto.

ARQUITECTO E CEO DO ART’CITTÁ \\ ARCHITECT AND CEO OF ART’CITTÁ

gal e também além-frontei-

work tool in the represen-

«Temos uma concentração de
trabalho reconhecido em Portugal
e Angola, fruto de longos anos de
investimento» \\ «We have a large
body of recognised work in Portugal
and Angola, the result of many years
of investment»

tation process. However, it
does not replace drawing
without rules in which the
lines flow, working by hand,
expression, gesture in dialogue with reasoning and
feeling, the architect’s true
signature.

Tem trabalhado em Portu-

You

have

worked

in

Portugal and also abroad,

ras, nomeadamente em Angola. Consegue apontar-nos

especially in Angola. Can you name two projects, one here

dois projectos, um cá, outro em Angola, que o tenham mar-

and another in Angola, which have affected you for being

cado por serem grandes desafios?

great challenges?

Nasceu no Norte do país e foi no berço – obviamente

He was born in the north of the country and it was in

Guimarães – que estabeleceu o gabinete de arquitectura,

Portugal’s cradle - Guimarães - that he established his ar-

Dedicamo-nos a todos os projectos com igual paixão,

We dedicate ourselves to every project with equal pas-

cuja origem está num trabalho de escola de quatro amigos.

chitecture practice, the origin of which is a school project

todos eles nos desafiam, nos provocam, geram grandes

sion; they all challenge us, provoke us and generate great

Actualmente Augusto Vasconcelos é o único proprietário

by four friends. At the moment Augusto Vasconcelos is

discussões na equipa. E, não raramente, são os mais pe-

discussions within the team. And, not infrequently, the

do Art’Cittá, também ele um berço de ideias, de pedaços de

the sole owner of Art’Cittá, it too a cradle of ideas, of piec-

quenos os mais atrevidos.

smaller ones are the most daring.

cidades, edifícios e equipamentos, moradias e mobiliário,

es of cities, buildings and facilities, houses and furniture,

desde o tempo dos estiradores, das canetas a tinta-da-

from the time of drawing boards, ink pens and other re-

-china e de outros recursos hoje em dia ultrapassados pe-

sources now replaced by technological innovations. From

las inovações tecnológicas. De Guimarães rumou ao resto

Guimarães he has travelled the rest of the country, cross-

do país, atravessou fronteiras e continentes.

ing borders and continents.

Como nasceu a Art’Cittá?

What new ambitions do Art’Cittá and Augusto Vasconcelos have for the near future?

Ambições temos muitas, estimulam-nos e impulsionam

We have many ambitions; they stimulate us and drive

os nossos objectivos. Mas é um facto que temos uma con-

our goals. But it is a fact that we have a large body of rec-

centração de trabalho reconhecido em Portugal e Angola,

ognised work in Portugal and Angola, the result of many

How did Art’Cittá come into being?

fruto de longos anos de investimento, o que tem sido, tal-

years of investment, which has perhaps proved an obsta-

vez, um entrave à descoberta de novos mercados.

cle to discovering new markets.

A Art’Citta nasce de um trabalho de escola que reuniu, na

Art’Cittá comes from a school project, which, at the time,

altura, um grupo de colegas que já eram amigos. Curiosa-

brought together a group of classmates, who were already

mente, alguns anos mais tarde, em finais da década de 80,

friends. Curiously, a few years later, in the late 80s, this

este mesmo grupo, constituído pelos arquitectos Gonçalo

same group, made up of architects Gonçalo Araújo, Jorge

Araújo, Jorge Quartim, Ana Sousa e eu próprio, constitui um

Quartim, Ana Sousa and myself, set up an architecture
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vontade e abertura, de parte a parte, para que possamos

is, in fact, a willingness and openness on both sides so that

aprofundar a cooperação entre a Universidade e a Câmara

we can deepen the cooperation between the University

de forma a desenvolvermos mais projectos conjuntos em

and the council in order to develop more joint projects in

prol da cidade e dos seus cidadãos.

the interests of the city and its citizens.

Em que medida a Autarquia também é responsável pelo
sucesso da Universidade do Porto (U.P)?

To what extent is the city council also responsible for
the success of the University of Oporto?

Em larga medida. É impossível desassociar qualquer

To a great extent. It is impossible to disassociate any

Universidade da cidade e da região em que está inserida,

University from the city and the region in which it is locat-

e a U.Porto tem contado com o apoio da Câmara ao longo

ed, and the University of Oporto has had the support of the

de várias décadas. Actualmente, é inegável que a projecção

council for several decades. At the moment, it is undeni-

internacional da cidade é um factor de atracção de estu-

able that the international exposure of the city is attract-

dantes estrangeiros, mas creio que a crescente comunida-

ing foreign students, but I am convinced that the growing

de de estudantes internacionais da U.P. também contribuiu

international community of students at the university has

para a projecção da cidade.

also contributed to the exposure of the city.

Quais as grandes vantagens da U.P. em relação às demais universidades do país?

What major advantages does the University of Oporto
have in relation to other universities in the country?

A multidisciplinariedade pode e deve ser a nossa grande

Multidisciplinarity can and should be our major compet-

vantagem competitiva. Com um total de 14 faculdades, a U.P.

itive advantage. With a total of 14 faculties, the University

oferece formação e investigação científica em praticamente

of Oporto offers training and scientific research in prac-

todas as áreas do conhecimento. Junte-se a isto um ecos-

tically all areas of knowledge. Add to this an ecosystem

sistema de inovação dos melhores da Europa e uma das

of innovation among the best in Europe and one of the

mais altas taxas de empregabilidade e temos uma receita
de sucesso que nos distingue
TEXTO TEXT AMÉLIA SILVA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DIREITOS RESERVADOS

no país e no mundo.
Qual o seu grande compromisso com a comunidade

highest employability rates

«Temos uma receita de sucesso que
nos distingue no país e no mundo»
\\ «We have a recipe for success
that sets us apart in the country and
in the world»

and we have a recipe for success that sets us apart in the
country and in the world.
What is your major commitment to the academ-

António Sousa Pereira

académica durante este

Acima de tudo, o de que a comunidade passará a ser

Above all else, the one is that the community will start

REITOR DA UNIVERSIDADE DO PORTO \\ CHANCELLOR OF THE UNIVERSITY OF OPORTO

ouvida e tida em conta na condução dos destinos da

being heard and taken into account in the management of

Universidade.

the destiny of the University.

mandato?

ic community during your
term in office?

António de Sousa Pereira, 56 anos, sempre foi diligen-

António de Sousa Pereira, 56, has always been diligent

te e focado. É Mestre e Doutor em Medicina pelo Instituto

and focused. He has a Master’s and PhD in Medicine

de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS), a casa que

from the Abel Salazar Biomedical Sciences Institute (IC-

Tenho de dizer que é o subfinanciamento crónico das

I would have to say that it is the chronic underfunding of

habitou até ser eleito reitor da Universidade do Porto, em

BAS), the institute he was in until being elected chancel-

instituições. É imperioso acabar com a permanente incer-

institutions. It is imperative to put an end to the continuing

Julho deste ano. Foi aliás no ICBAS que, além da prática

lor of the University of Oporto, in July of this year. It was at

teza sobre o orçamento, que impossibilita a execução de

uncertainty about budget, which makes it impossible to

clínica, desenvolveu toda a sua carreira profissional como

ICBAS, incidentally, in addition to his clinical practice, that

qualquer estratégia a médio prazo e nos impede de abor-

implement any strategy in the medium term, and prevents

docente e investigador, atingindo a categoria de Professor

he developed his entire professional career as a lecturer

dar questões fundamentais como o rejuvenescimento do

us from addressing key issues such as faculty rejuvena-

Catedrático em 2002, tendo-se dedicado à sua gestão após

and researcher, reaching the rank of Full Professor in 2002,

corpo docente, a criação de emprego científico ou a dimi-

tion, scientific job creation, or the decline in investment in

ser eleito director dessa faculdade, em 2004. Um cargo que

having dedicated himself to its management after being

nuição do investimento na investigação e na inovação.

research and innovation.

cessou quando assumiu a nova missão de orientar aquela

elected director of this faculty in 2004. A position he gave

que é considerada uma das 500 melhores universidades

up when he took on the new mission of guiding what is

Numa palavra, como caracterizaria o ensino no país?

do Mundo.

considered among the 500 best universities in the world.

Excelente, tendo em conta os recursos disponíveis.

Já existe o telefone vermelho entre o presidente da
Câmara do Porto e o reitor da U.P.?

Is there already a hot line between the mayor of Oporto
and the chancellor of the University of Oporto?

No seu entender, qual o principal problema da educação
em Portugal? E como é que ele pode ser resolvido?

In your opinion, what is the main problem of education
in Portugal? And how can it be solved?

In a word, how would characterise teaching in the
country?

Basta confirmar as posições que a Universidade do Porto

Excellent, considering the resources available. You just

e outras instituições portuguesas obtêm nos rankings in-

need to look at the positions that the University of Oporto

ternacionais para verificar que fazemos muito com pou-

and other Portuguese institutions achieve in internation-

O telefone ainda está por encomendar, mas a ligação já

The line is yet to be ordered, but the connection has al-

co. Obviamente que queremos ser ainda melhores e mais

al rankings to verify that we do a lot with very little. Obvi-

foi estabelecida, sem dúvida. Mais a sério, tive a oportuni-

ready been established, no doubt. But seriously though, I

competitivos, mas temos de admitir que a educação tem

ously we want to be even better and more competitive, but

dade de me reunir com o Dr. Rui Moreira e há, de facto, uma

had the opportunity to meet with Dr Rui Moreira and there

sido uma das principais histórias de sucesso do regime de-

we have to admit that education has been one of the main

mocrático em Portugal.

success stories of the democratic regime in Portugal.
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nome na alta joalharia é uma responsabilidade enorme da

Putting your own name on high jewellery is a huge respon-

qual sempre tive consciência.

sibility and one I have always been aware of.

O que estimula a criatividade de Alexander Laut?
Antes de mais, as próprias pedras preciosas são o ele-

First of all the precious stones themselves; they are the

mento determinante de cada peça, o ponto de partida. Os

defining element of each piece, the starting point. My de-

meus designs nascem nas minhas viagens para destinos

signs are born on my journeys to exotic places – Hawaii,

exóticos: Havai, Japão, Macau, onde tive a sorte de passar

Japan, and Macau, where I’ve been fortunate to spend some

algum tempo. Desde que me instalei em Portugal, há dois

time. From the moment I settled in Portugal, two years ago,

anos, a história e a arquitectura de Lisboa, a magia dos

Lisbon’s history and architecture, the magic of azulejos and

azulejos e a colorida cultura do país tiveram um forte im-

the country’s colourful culture have had a strong impact on

pacto nas formas e cores da joalharia Alexander Laut.

the shapes and colours of Alexander Laut jewellery.

O que torna as suas jóias diferentes das demais?
Honestidade e criatividade. A honestidade está na sinda natureza. A criatividade é quando uma pedra incrivel-

and sensuality of the central stone, a product of nature.

mente importante chega nas suas mãos e não permite que

Creativity is when a marvellously important stone falls

distinguem pelo design clássico intemporal com uma pitada de excentricidade.
Tem uma boutique em
Lisboa. Como tem sido a recepção dos portugueses às
suas criações? E no mundo, as jóias Alexander Laut
continuam a ter o sucesso
ambicionado?

DESIGNER DE JÓIAS \\ JEWELLERY DESIGNER

the rest?
Honesty and creativity. Honesty is in the uniqueness

As minhas jóias também se

Alexander Laut

Just what is it that makes your jewellery different from

gularidade e sensualidade da pedra central, um produto

o seu ego de designer a traia.

TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY PMC

What stimulates Alexander Laut’s creativity?

Não sou uma pessoa ingénua; entendo perfeitamente

«A história e a arquitectura de
Lisboa, a magia dos azulejos e a
colorida cultura do país tiveram um
forte impacto nas formas e cores
da joalharia Alexander Laut» \\
«Lisbon’s history and architecture,
the magic of azulejos and the
country’s colourful culture have had
a strong impact on the shapes and
colours of Alexander
Laut jewellery»

que a Alexander Laut é uma

into your hands and you
don’t allow your designer
ego to betray it. My jewellery is also distinguished by
timeless classic design with
a hint of the eccentric.
You have a boutique in
Lisbon. How have the Portuguese reacted to your
creations? And, around the
world, does Alexander Laut
jewellery continue to enjoy
the success you strive for?
I am not a naive person;
I clearly understand that

Nasceu em Moscovo e licenciou-se em Medicina. As situa-

He was born in Moscow and studied medicine. The difficult

recém-chegada. Portugal tem a sua própria história de joa-

Alexander Laut is a newcomer. Portugal has its own histo-

ções menos boas a que assistiu enquanto médico muda-

things he witnessed as a doctor changed the course of his

lharia, mas, depois de viver aqui algum tempo, tenho orgu-

ry of jewellery, but, having lived here for a while, I’m proud

ram o rumo à sua vida. Emigrou para os EUA e teve muitas

life. He emigrated to the USA and has had many profes-

lho em dizer que sou um designer russo-americano-por-

to call myself a Russian-American-Portuguese designer.

profissões. O caminho até ao sucesso como designer de

sions. The road to success as a jewellery designer has been

tuguês. Além disso, estou a ver Lisboa a transformar-se

Moreover, I see Lisbon developing into a cosmopolitan city.

jóias foi longo, mas hoje em dia Alexander Laut é reconhe-

a long one, but nowadays Alexander Laut is renowned for

numa cidade cosmopolita. Acredito que as minhas jóias

Around the world I’m enjoying even more success than I

cido pelas suas jóias intemporais com laivos de excentri-

his timeless jewellery with hints of eccentricity. He set-

falam a sua língua, e a minha arte será reconhecida. No

expected. If you honestly believe in what you do, eventu-

cidade. Estabeleceu-se em Lisboa há dois anos e sente-se

tled in Lisbon two years ago and sees himself as «a Rus-

mundo, estou a ter ainda mais do que esperava. Se acre-

ally you will win the support of experts and collectors all

«um designer russo-americano-português». «Depois do

sian-American-Portuguese designer». «After great suc-

ditarmos no que fazemos, acabamos por obter o apoio de

over the globe.

grande sucesso na Ásia, na América e no Médio Oriente»,

cess in Asia, America and the Middle East», he believes

especialistas e coleccionadores de todo o mundo.

crê que a sua arte será reconhecida também na Europa.

that his art will also be recognised in Europe.

What plans do you have for the Alexander Laut brand
Onde pretende chegar a marca Alexander Laut no futuro?

Ser um reconhecido designer de jóias é um sonho tornado realidade?

Is being a renowned jewellery designer a dream come
true?

in the future?

Como uma marca relativamente jovem, com uma histó-

As a relatively young brand with a history of less than

ria de menos de 25 anos, continuo humilde e, ao mesmo

25 years, I remain humble and at the same time I feel very

Com efeito, é. Sempre quis deixar a minha marca no

Indeed it is. I always wanted to leave my mark in the jew-

tempo, muito forte. Depois do grande sucesso na Ásia, na

strong. After great success in Asia, America and the Mid-

mundo das jóias, embora tenha sido influenciado pelo

ellery world, although I must admit to being influenced by

América e no Médio Oriente, gostaria de me reestabelecer

dle East, I would like to re-establish myself as a promi-

trabalho de René Boivin, Verdura e Harry Winston. O meu

the work of René Boivin, Verdura, and Harry Winston. My

como um artista de joalharia proeminente europeu. Em

nent Europe-based jewellery artist. I’m finally at home on

caminho tem sido longo, levou duas décadas, mas desde o

path to success has been a long one; it took two decades.

terras portuguesas, sinto-me finalmente em casa e estou

Portuguese shores and I’m here to succeed and to stay.

início sabia que estava no caminho certo. Colocar o próprio

But from the very beginning, I knew I was on to something.

aqui para ter sucesso e para ficar.
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país. E isso confirmou-se. Sempre valorizei o estilo de vida

confirmed. I had always cherished the quality lifestyle near

diferenciado, perto do mar e não muito longe de um aero-

the sea and not far from an international airport. Coming

porto internacional. Com a minha experiência de galerista

from an art gallery background, I saw myself in the luxury

de arte, vi-me no nicho de negócios de luxo. No Algarve

business niche. In the Algarve that would be real estate.

isso era real estate.
How has A1 Algarve Real Estate organised itself to enjoy
De que forma a A1 Algarve Real Estate se tem organizado
para se afirmar neste competitivo nicho de mercado?

so much success in this competitive market niche?
Location, location, location… this old real estate mantra

Location, location, location... este velho mantra imobiliá-

is really only understood if you know the area and its long-

rio entende-se apenas se se conhecer bem a região e a sua

term development very well. I am very familiar with the

evolução a longo prazo. Conheço bem o Algarve. Senti que

Algarve. I felt it was time to give something back to my cli-

era hora de agradecer aos meus clientes. Dou aos meus

ents. I give my clients, primarily foreigners, know-how and

clientes, principalmente estrangeiros, know-how e expe-

experience. When my clients come to A1, they know that

riência. Quando os meus clientes vêm à A1, eles sabem que

they will only find high quality properties with excellent

só encontrarão no nosso portefólio imóveis de alta quali-

locations and exceptional views in our portfolio.

dade, com excelente localização e vistas excepcionais.
How would you assess the current state of the nationComo analisaria o actual estado do mercado imobiliário
nacional, em particular no segmento de luxo, onde a A1
Algarve Real Estate opera?

al real estate market, in particular the luxury segment, in
which A1 operates?
After the market has slowly consolidated since 2014,

Depois do mercado se ter consolidado lentamente após

following the crisis, Portugal is firmly back on the radar

a crise, Portugal está de volta ao radar da comunidade

screen of the global investment community. The recovery

global de investimentos. A
situação está a recuperar-se de forma sensata, o que
TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DIREITOS RESERVADOS

diminui a possibilidade de
uma nova bolha imobiliária.
Os preços dos imóveis em
Portugal aumentaram e o

is taking place in a sensible

«Portugal está de volta ao
radar da comunidade global de
investimentos» \\ «Portugal is
back on the radar screen of the
global investment community»

fashion, which reduces the
chance of a new real estate
bubble. Property prices in
Portugal have risen and the
occupier market is still growing across all sectors. No

Agnieszka Kijonka

mercado de ocupantes ain-

os sectores. Claro que os programas Golden Visa e RNH

cy) programmes have helped to boost the market. If there

CEO DO A1 ALGARVE REAL ESTATE \\ CEO OF A1 ALGARVE REAL ESTATE

(Residente Não Habitual) ajudaram a impulsionar o mer-

will be no halt to these programmes, the interest rate stays

cado. Se estes programas continuarem, se a taxa de juro se

low, and the economy remains stable, prices are expected

mantiver baixa e se a economia permanecer estável, es-

to rise by 4% per year over the next five years.

da está a crescer em todos

doubt, the Golden Visa and
NHR (Non Habitual Residen-

Quando há 20 anos resolveu vir para Portugal, Agnieszka

When she decided to move to Portugal some 20 years ago,

pera-se que os preços aumentem 4% ao ano nos próximos

Kijonka já conhecia o país, já que o seu pai foi um dos pri-

Agnieszka Kijonka was already familiar with the country

cinco anos.

meiros investidores no Vale do Lobo nos anos 70. Com

as her father had been among the first to invest in Vale do

a sua experiência em galerias de arte, os negócios de

Lobo in the 1970s. With her experience running art galler-

luxo seduziam-na. Agnieszka, formada na Universidade

ies, luxury business seduced her. Agnieszka, who stud-

Ludwig-Maximilian em Munique e com uma especializa-

ied at the Ludwig-Maximilian University in Munich and

De momento os nossos clientes vêm de França, do

course always the UK and Ireland. We offer great comfort

ção em Real Estate, fundou a A1 Algarve Real Estate, uma

specialised in real estate, founded A1 Algarve Real Estate,

Canadá e dos Estados Unidos, mas também de Itália, da

to our buyers, who are new to the country, by speaking

empresa que se tem afirmado no mercado do imobiliário

a company that has made its mark in the luxury real es-

Polónia e, claro, do Reino Unido e da Irlanda. Oferecemos

their language at mother tongue level.

de luxo. A sua abordagem profissional e as competências

tate market. Her professional approach and linguistic tal-

um grande conforto aos nossos compradores que são no-

linguísticas tornaram-na numa das agentes mais reco-

ents have made her one of the most respected agents in

vos no país, por falarmos a sua língua com fluidez.

nhecidas do Algarve.

the Algarve.

Por que motivo escolheu Portugal, há cerca de 20 anos,
para viver e trabalhar?

Why did you choose Portugal to live and work in, some
20 years ago?

Has the international market been your main source of
clients?

O mercado internacional tem sido a principal fonte de
clientes?

At the moment our clients come mainly from France,
Canada and the United States, but also Italy, Poland and of

What projects are you planning for the future?
We have recently opened a lovely office in the Algarve,

Que projectos tem para o futuro?

close to Quinta do Lago and Vale do Lobo and we have set

Abrimos recentemente um lindo escritório no Algar-

up our website. The next plan is to participate in several

ve, perto da Quinta do Lago e do Vale do Lobo, e criámos

Luxury Property Fairs worldwide and to grow the A1 name.
We also have lots of local events in the pipeline.

Portugal era conhecido mundialmente pelo seu baixo

Portugal was known worldwide for its low crime rate. The

o nosso site. O próximo objectivo é participar em várias

índice de criminalidade. O clima de investimento promis-

promising investment climate 20 years ago was a good

Feiras de Imobiliário de Luxo em todo o mundo e fazer crescer

sor de há 20 anos foi uma boa razão para ver o potencial do

reason to see future potential in the country. And this was

o nome A1.Temos também muitos eventos locais em fase
de preparação.
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vado algumas invertidas pelo excesso de confiança. Diriam

suffered some backlashes through being too trusting.

que escuto as pessoas. Diriam que quase nunca digo ‘não’,

They would say I listen to people. They would say that I al-

mesmo, às vezes, prejudicando-me um pouco. Diriam que

most never say no, sometimes a little to my own disadvan-

sou um bom pai, mesmo não estando tão presente quanto

tage. They would say that I am a good father, even though

deveria. Diriam, finalmente, que sou uma pessoa transpa-

I am not as present as I should be. Finally they would

rente e normalmente mostro as minhas forças e fraquezas.

say, that I am an open person and that I usually show my

E agora, vamos à parte mais difícil: acho que diriam que de-

strengths and weaknesses. And now let’s get to the diffi-

veria melhorar a minha paciência no trânsito, pois tenho

cult part: I think they would say that I could improve my

um pavio muito curto, que às vezes explode quando fazem

patience levels in traffic, because I have a very short fuse

coisas erradas. Diriam que sou caótico na organização. Di-

that sometimes explodes when others do things wrongly.

riam que tenho de estabelecer um balanço maior entre o

They would say that I’m chaotic when it comes to organis-

trabalho e a minha vida particular, pois, por vezes, tenho

ing. They would say that I need a better work-life balance,

excesso de trabalho e escassez de lazer.

because at times I work too much and relax too little.

Trabalha há mais de três décadas na mesma empresa. O
que diz isso de si e da empresa?

You have been working in the same company for more
than three decades. What does this say about you and the

Foram 36 anos em diversas posições e também em diversos países. Nestes anos trabalhei em mais de 36 em-

company?
It has been 36 years in different positions and also in

presas distintas, porque a
única constante na Hilti são
as mudanças.
O sector da construção
tem passado por fases basTEXTO TEXT SÉRGIO GOMES DA COSTA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DIREITOS RESERVADOS

tante diferentes na última
década. Que estratégia definiu para as enfrentar?
Entre 2009 e 2013 tive-

António Raab

mos uma das piores crises

DIRECTOR-GERAL DA HILTI PORTUGAL \\ MANAGING DIRECTOR OF HILTI PORTUGAL

novos desafios e posso dizer

na construção civil ibérica.
Tivemos de nos adaptar aos

several countries. Over these

«Quem faz a diferença dentro
da empresa são as pessoas. É
impossível existir um bom ambiente
onde as pessoas não são ouvidas e
respeitadas» \\ «People are what
make the difference in the company.
It is impossible to have a good
environment where people are not
heard and respected»

years I have worked in more
than 36 different companies,
because the only constant in
Hilti is change.
The construction sector
has gone through some very
different phases in the last
decade. What strategy did
you have to face them?
Between 2009 and 2013
we went through one of the
worst crises ever in Iberian

que conseguimos, pois temos uma estratégia corporativa

construction. We have had to adapt to the new challenges

bastante clara. Esta estratégia chama-se Champion 2020

and I can say that we have managed to do so, because we

Lidera uma das empresas mais felizes de Portugal, segun-

He heads one of the happiest companies in Portugal, ac-

e o objectivo é a criação de valor sustentável através da

have a very clear corporate strategy. This strategy is called

do o projecto Hapiness Works. António Raab é brasileiro

cording to the project ‘Happiness Works’. António Raab

liderança e da diferenciação. Foi assim que conseguimos

Champion 2020 and its goal is to create sustainable val-

e veio para a Hilti Portugal em 2002, depois de ter estado

is Brazilian and came to Hilti Portugal in 2002, after hav-

ultrapassar estes difíceis anos e voltar ao crescimento de

ue through leadership and differentiation. That is how we

no Liechtenstein, na Alemanha; na Suíça e nos Estados

ing lived in Liechtenstein, Germany, Switzerland and the

dois dígitos desde 2015, lançando por ano mais de 60 no-

have managed to overcome these difficult years and return

Unidos, sempre ao serviço da mesma empresa, na qual tra-

United States, always working for this same company, for

vos produtos.

to double-digit growth since 2015, launching more than 60

balha há 36 anos. Adoptou o Porto como sua casa e já não

which he has worked for 36 years. He has made Oporto his

quer ouvir falar em bilhete de volta, embora troque as vol-

home, and certainly has no plans to leave, even though

Há procedimentos concretos para uma empresa ser

tas ao ADN da cidade por se declarar um benfiquista ferre-

he confounds the city’s DNA by declaring himself a fierce

considerada a “Mais feliz de Portugal” ou isso acontece

nho. É de convicções fortes, mas não tem medo de assumir

Benfica fan. He has strong convictions, but he is not afraid

naturalmente?

fraquezas e revelar virtudes, o que talvez seja, só por si, um

of admitting his weaknesses and revealing his virtues,

segredo para a felicidade.

which, in itself, may be a secret to happiness.

new products every year.
Are there specific procedures for a company to be considered “Portugal’s happiest” or does this happen naturally?

Nos últimos quatro anos sempre ficamos entre as TOP 3.

Over the last four years we have always been in the top

Isto acontece muito pela nossa estratégia baseada, forte-

3. This has a lot to do with our strategy, strongly based on

mente, na convicção de desenvolver uma cultura corpora-

the conviction of developing a corporate culture guided by

Sabemos que faz esta pergunta nas entrevistas de em-

We know you ask this question in job interviews, so you

tiva orientada para a performance e para o cuidado com as

performance and caring for people. I always say and I’ll say

prego, por isso não vai levar a mal que a façamos também:

won’t be offended if we ask you it too: if you were to ask

pessoas. Digo sempre e repito: quem faz a diferença dentro

it again: people are what make the difference in the com-

se perguntar à sua família ou amigos quais os seus pontos

your family or friends where your strengths lie and where

da empresa são as pessoas. É impossível existir um bom

pany. It is impossible to have a good environment where

fortes e quais teria de melhorar, o que responderiam eles?

you need improvement, what would they say?

ambiente onde as pessoas não são ouvidas e respeitadas.

people are not heard and respected.

Diriam que os meus pontos mais fortes são a proximida-

They would say that my strongest points are my close

de das pessoas, confiando nas mesmas, mesmo tendo le-

relationship with people, trusting them, despite having
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um simples gesto de um traço poderia criar algo misterio-

and attracted to see how, with a simple gesture of a stroke

so para o meu olhar.

you could create something so mysterious.

Recorda-se da primeira pintura que criou? O que expressava?

did it express?

Foi por volta dos anos oitenta que me aventurei a passar

It was some time in the eighties that I first ventured

do desenho no papel para a tela, na altura era algo abstrato,

moving from drawing on paper to canvas; at the time it

com cores fortes, mas que prendiam o meu olhar com a re-

was somewhat abstract, with strong colours, but that

velação de formas disformes e, ao mesmo tempo, violen-

caught my eye with the revelation of misshapen forms and

tamente doces e misteriosas.

was, at the same time, violently sweet and mysterious.

De onde surge a inspiração quando está a criar?
Essencialmente das mulheres e das minhas viagens

creating?
Essentially from women and from my trips to Paris and

uma fonte de inspiração para mim. Somos um ser fasci-

other parts of the world. And everyday life is always a

nante e muito complexo, com muito para dizer ao mundo

source of inspiration for me. We are fascinating and very

e com muitos pontos de interrogação, que nos fecundam

complex beings, with much to tell the world and with many

a cabeça…

question marks, which impregnate our heads...
Has any work affected you more?

Umas das quais mais me marcou foi a qual intitulei de

One of the ones that have affected me the most was the

A Serpente – pela força que me transmitia e me prendia o

one I called A Serpente – because of the force it transmit-

olhar.

ted to me and how it grabbed my eye.

Se as suas obras tivessem capacidade de falar, o que diriam de si?

If your works were able to speak what they would say
about you?

… acordei com vontade de conhecer o lado oculto das

... I woke up wanting to know the hidden side of wom-

mulheres… Permitir em mim
um pedaço de sabedoria suprema e extinguir todos os
pontos de interrogação que,

Anabela Silva

Where does inspiration come from when you are

a Paris e outras partes do mundo. E o dia-a-dia é sempre

Alguma obra a marcou mais?

TEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DIREITOS RESERVADOS

Do you remember the first painting you created? What

por vezes, me frutificam a
cabeça.

ARTISTA PLÁSTICA \\ ARTIST

A Anabela só se dedica à

en... Enabling in me a piece

«Para pintar tenho de me sentir
inspirada e não porque é uma
obrigação» \\ «To paint, I have to
feel inspired and not because I feel
obliged to»

pintura quando sente que é

of supreme wisdom and
eliminating all the question marks that sometimes
flourish within my head.
You only dedicate yourself to painting when you
feel the time is right. Why

Através das telas, Anabela Silva conta-nos histórias. É au-

Anabela Silva tells us stories through her canvases. She is

o momento. Porquê? Faz por não criar obras incessante-

is that? Do you not create works incessantly to avoid the

todidacta. Tem a capacidade de absorver as coisas simples

self-taught. She has the ability to absorb the simple and

mente para não cair na banalidade ou saturação?

commonplace, or overkill?

e mais importantes da vida. Aquelas que a tornam na pes-

most important things in life. The things that make her the

Para pintar tenho de me sentir inspirada e não porque é

To paint, I have to feel inspired and not because I feel

soa que é. Nasceu em Guimarães – onde nasceu Portugal

person she is. She was born in Guimarães - where Portu-

uma obrigação, mesmo porque, no meu caso, não resulta.

obliged to, not least because in my case that leads to noth-

–, formou-se em design, mas é na pintura que ela olha o

gal was born -, studied design, but it is in painting that she

Acredito que para conseguir passar algo para as outras

ing. I believe that in order to pass something on to other

mundo com outra grandeza. O mistério das coisas, as cores

looks at the world with another magnitude. The mystery of

pessoas, se não for feito com Alma, não vale a pena.

people, if it is not done with soul, it is not worth doing.

fortes, as mulheres e as viagens são fruto da sua inspira-

things, strong colours, women and travels provide her with

ção. Dos traços com o lápis-de-cor passou para as telas de

inspiration. From coloured pencil drawings she moved

Para além das artes plásticas, também o mundo do de-

In addition to the visual arts, the world of fashion design

grande dimensão. Hoje, prende-se nos olhares que uma

on to large-scale canvases. Today, what a painting is able

sign de moda a impressionou, ainda muito jovem. Conte-

impressed you, when you were very young. Tell us how

pintura pode transmitir. Pinta quando a Alma lhe permite

convey grabs her eye. She paints when the soul allows her

-nos como surgiu na sua vida e como é também trabalhar

this came into your life and how it is to also be working in

tal bênção e não por se sentir na obrigação. O seu jeito mis-

such a blessing and not because she feels forced to. Her

nesta arte do design?

this art of design?

terioso e discreto fá-la uma mulher sensitiva e encantado-

mysterious and discreet manner makes her a sensitive

O design e a moda fazem também parte da minha vida,

Design and fashion have also been part of my life, from

ra. Podemos dizer que é um rosto das artes com muito para

and charming woman. You could say that she is a face of

desde muito cedo. Fiz formação em estilismo e desenho,

very early on. I studied fashion design and design, in Guim-

revelar ao mundo.

the arts with much to reveal to the world.

em Guimarães e na Academia de Moda Artes Técnicas do

arães and at the Academia de Moda Artes Técnicas do Por-

Porto, e o gosto por criar sempre esteve presente, sempre

to, and the taste for creating has always been present, has

How did painting come into your life?

me fascinou e acabou por ser um modo de vida. E ter o pri-

always fascinated me and this turned out to be a way of

Foi algo que sempre fez parte de mim! Desde a idade dos

It was something that was always part of me! Ever since

vilégio de trabalhar com grandes marcas que nos ajudam a

life. And having the privilege of working with major brands

lápis-de-cor sempre me fascinou e atraiu ver como com

the age of coloured pencils, I have always been fascinated

crescer como criadores foi muito importante.

that help us grow as designers was very important.

Como surgiu a pintura na sua vida?
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inovação e entrega de soluções locais, muitas vezes adop-

What are the main tourism trends today?

tadas por toda a organização da Travelport.

It is becoming increasingly commplace and a real commodity. More people are travelling, aided by a growth of

Quais são as principais tendências do turismo na actualidade?

the entire economic activity surrounding it, connecting
more and more points, making tourism affordable and

Tornar-se cada vez mais vulgarizado e uma verdadeira

more frequent.

comodity. Mais pessoas a viajar, ajudadas por um crescimento de toda a actividade económica adjacente, que
liga cada vez mais pontos, tornando o turismo acessível e
mais frequente.

Can tourism still grow in Portugal?
As the main economic driving force, tourism in Portugal
has to grow and in a sustained manner. It is not true when
we say that we grow because others have had problems.

O turismo ainda pode crescer em Portugal?

Portugal grew because it knew how to effectively com-

Sendo o principal motor da economia, o turismo em

municate and connect narratives with the facts, offer-

Portugal tem de crescer e de forma sustentada. Não é ver-

ing unique ‘experiences’, provided by our utmost natural

dade quando dizemos que crescemos porque os outros ti-

quality, the friendliness and rich history of coexisting with

veram problemas. Portugal cresceu porque soube comuni-

people of all nations. Now, we can not look only at those

car efectivamente e ligar as narrativas com os factos, ofe-

coming to visit us; domestic tourism has made a huge step

recendo ‘experiências’ únicas, proporcionadas pela nossa

forward and we have to create special conditions adapted

maior qualidade natural, a simpatia e riquíssima história

to each profile of Portuguese tourist. Of course we have our

de convivência com todos
os povos. Agora, não podemos olhar só para quem nos
visita, o turismo interno tem
uma margem de progressão
TEXTO TEXT SÉRGIO GOMES DA COSTA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DIREITOS RESERVADOS

imensa e temos de criar condições especiais adaptadas
a cada perfil de português.
Claro que temos os nossos

«Sendo o principal motor da
economia, o turismo em Portugal
tem de crescer e de forma
sustentada» \\ «As the main
economic driving force, tourism
in Portugal has to grow and in a
sustained manner»

usual ‘decision-freeze’ challenges to overcome. Some
are just strange because of
the speed with which we
develop them, as if we had
numerous alternatives and
time available.
How have digital technol-

António Loureiro

habituais desafios de ‘con-

vencer. Algumas são apenas estranhas pela velocidade

you could ever possibly think of! From replicating the ex-

DIRECTOR-GERAL DA TRAVELPORT \\ MANAGING DIRECTOR OF TRAVELPORT

com que as desenvolvemos, como se tivéssemos inúme-

periences of the destination in a virtual format, ensuring

ras alternativas e tempo disponível.

mobility and portability of all information, to the real-time

gelamento de decisões’ para

ogies changed tourism?
In every single way that

monitoring and publication of all manner of possible emo-

Está na crista de uma onda chamada turismo, sendo o res-

He is on the crest of a wave called tourism, as head of

De que modo as tecnologias digitais mudaram o turismo?

tions. If we look at how much we have evolved over the last

ponsável pela Travelport, uma plataforma de comércio de

Travelport, a travel commerce platform. He has seen the

De todas as formas que caibam na nossa imaginação,

ten years, we can consign, for example, the electronic tick-

viagens. Tem visto o sector a evoluir de uma forma quase

sector evolve at an almost dizzying pace, with digital tech-

mas uma imaginação fértil! Desde replicar as experiên-

vertiginosa, com as tecnologias digitais a terem um papel

nologies playing a key role in this growth. He says that

cias do destino em formato virtual, garantir a mobilidade e

determinante nesse crescimento. Diz que o turismo é cada

tourism is increasingly a commodity, making travel an ev-

portabilidade de toda a informação, até à monitorização e

Do you have any favorite travel destinations?

vez mais uma comodity, tornando as viagens uma activi-

eryday activity around the globe. A large part of our lives is

publicação em tempo real de todo o universo de emoções.

Of course, and the more I travel, which is often, the more I

dade quotidiana em todo o globo. É, por isso, do trabalho

therefore down to the work and innovation of people like

Se pensarmos no que evoluímos nos últimos dez anos, re-

become a fan of my own country. I’d just change the water

e inovação de pessoas como António Loureiro que passa

António Loureiro. He does not fail to choose Portugal as his

metemos, por exemplo, o bilhete electrónico para o perío-

temperature... very cold for most of the year, except for the

uma grande fatia das nossas vidas. No entanto, não deixa

favorite destination, however.

do ‘jurássico’.

Algarve in the summer, of course.

et to the ‘Jurassic’ period.

de eleger Portugal como o seu destino favorito.
What is the secret behind a company being successful
Qual o segredo para uma empresa ser bem sucedida durante 25 anos, tendo em conta a presença num sector tão
dinâmico como aquele em que opera a Travelport?

for 25 years, taking into account being in a sector as dynamic as the one in which Travelport operates?
Having a highly professional and highly motivated team.

Manter uma equipa altamente profissional extrema-

Upholding a close relationship with your customers, which

mente motivada. Manter uma proximidade ao cliente que

allows you to anticipate needs. Constantly innovating

permita antecipar necessidades. Manter uma permanente

and providing local solutions, often adopted by the entire

Tem destinos de viagem preferidos?
Claro, e quanto mais viajo, o que não é pouco, mais fã me
torno do meu país. Só dava um toque na temperatura da
água... muito fria na maior parte do ano, com excepção do
Algarve no Verão, bem entendido.

Travelport organisation.
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Que objectivos? O que é que gostava para a Elmate
no futuro?
Há uma máquina, que saiu há vinte anos, mas que agora

There is a machine, which came out twenty years ago,

está mais eficaz, e que faz peças sem costuras. No nosso

but which is now more effective, and which makes seam-

ramo isso existe muito nas t-shirts, nos artigos desporti-

less pieces. In our field you find this a lot in t-shirts, in

vos. Fui ao Japão, no início de Junho, para ver as máquinas,

sports items. I went to Japan in early June to see the ma-

as novas tecnologias e acho que está na altura de comprar

chines, the new technologies and I think it’s time to buy

essa máquina. Se bem que não sei se vou investir, pois es-

this machine. Though I don’t know if I’m going to invest,

tou a ficar cansado.

because I’m getting tired.

Passou por várias crises… Como conseguiu ultrapassar
essas fases?
Tive períodos muito difíceis. Em meados de 2007, 2008,

I had very difficult periods. Around mid 2007, 2008, we
were forced to make people redundant, which we did not

queríamos fazer, pois quando contratamos uma pessoa

want to do, because when we hire someone, we do so with

é com o objectivo de que ela faça parte da família da em-

the goal to make them part of the company family and to

presa e se sinta em casa. Essa fase foi muito dolorosa. Mas,

feel at home. This phase was very painful. But, despite all

apesar de todas as vicissitudes, conseguimos chegar onde

the fluctuations, we have managed to get where we are

estamos hoje. Estamos bem, temos bons clientes e traba-

today. We are good, we have good clients and we work for

lhamos para boas marcas.

good brands.

Com que mercados é que trabalha?

What markets do you work with?

O nosso mercado mais forte é o francês. É o que mais nos

Our strongest market is the French one. It’s the one that

clientes franceses vão comunicando entre eles e vão
passando a palavra uns aos
outros, dizendo que há uma
empresa em Portugal que é

Abílio Pereira

muito boa.

CEO DA ELMATE \\ CEO OF ELMATE

You’ve been through several crises... How did you overcome these phases?

fomos obrigados a efectuar despedimentos, coisa que não

interessa, porque os nossos
TEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©PMC

What goals? What would you like for Elmate in
the future?

Que marcas podemos associar à Elmate?

«A minha ambição era chegar onde
cheguei: ter vinte e tal máquinas
de teares rectos, e conseguir ter
instalações próprias» \\ «My
ambition was to get where I got to:
to have twenty or so upright looms,
and to get my own premises»

Neste momento trabalha-

interests us most, because
our French clients talk to
each other and pass the
news around that there is a
company in Portugal that is
very good.
What brands can we associate with Elmate?
At the moment we work
with Ami Paris, which is a

É natural de Guimarães. Desde muito cedo viu o mundo do

He was born in Guimarães. From an early age he saw the

mos com a Ami Paris, que é uma marca muito conceitua-

very well-known brand. With Dior, with Sézane, which is a

trabalho como foco. O pai faleceu, quando Abílio era ainda

world of work as a focus. His father had died when he was

da. Com a Dior, com a Sézane, que é uma marca com meia

brand that is only 5 or 6 years old, but which has a huge

uma criança de 4 anos. A mãe, seu ídolo, mulher lutado-

only four years old. His mother, his idol, was a fighter, rais-

dúzia de anos, mas que está com uma projecção enorme.

profile.

ra, criou quatro filhos numa época em que as dificuldades

ing four children at a time when there were many difficul-

eram muitas. Abílio Pereira sempre trabalhou no têxtil. Aos

ties. Abílio Pereira has always worked in textiles. At the

É fácil manter uma estrutura desta dimensão?

Is it easy to maintain a company of this size?

20 anos aventurou-se sozinho. Belém, sua esposa, dava

age of twenty he ventured out on his own. His wife, Belém,

Não, cada vez é mais difícil, pois a mão-de-obra é escas-

No, it’s getting harder every day, because labour is scarce.

aulas de francês, mas, passados uns anos, passou a tra-

taught French, but after a few years she started working at

sa. A nível de confecção, fazemos muita coisa fora, porque

In terms of manufacture, we outsource a lot of things be-

balhar na empresa. «E juntos criámos isto», conta Abílio.

the company. «And together we created this», Abílio tells

não há gente para trabalhar. A tecelagem é feita toda cá

cause there are no people to work. The weaving is all done

Uma empesa com 52 funcionários, a trabalhar para marcas

us. A company with 52 employees, working for interna-

dentro, porque requer muita atenção.

in here, because it requires a lot of attention.

internacionais, tais como a Ami Paris, a Dior e a Sézane.

tional brands, such as Ami Paris, Dior and Sézane.

Foi em 1988 que se lembrou de criar uma empresa de
confecção de malhas. O que o levou a fazê-lo?

In 1988 you created a knitwear company. What made
you do this?

Trabalha o mercado nacional?

Do you work in the national market?

Não. Já trabalhámos o mercado nacional e tivemos mui-

No. We have already worked in the national market and

tos problemas com algumas empresas. O nosso foco é o

had many problems with some companies. Our focus is

Queria ser independente. Quando abri a empresa, era

I wanted to be independent. When I started the compa-

mercado internacional: francês, inglês, holandês, belga, etc.

the international market: French, English, Dutch, Belgian,

uma empresa que prestava serviços para outras empre-

ny, it was a company that provided services to other com-

O nosso maior fundo de rendimento é o mercado francês,

etc. Our biggest source of income is the French market, but

sas. Nós éramos subcontratados. Mas a minha ambição,

panies. We were subcontractors. But my ambition, was to

mas estamos a trabalhar outros mercados.

we are working in other markets.

era chegar onde cheguei: ter vinte e tal máquinas de teares

get where I got to: to have twenty or so upright looms, and

rectos, e conseguir ter instalações próprias. Tenho mais al-

to get my own premises. I have a few more goals, but I don’t

guns objectivos, mas não sei se os vou concretizar.

know if I will achieve them.
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cultura, sistemas de saúde e educação ou o clima. É a soma

culture, health and education systems or the climate. It is

destes e de tantos outros factores e argumentos que tor-

the sum of these and many other factors and points that

nam Portugal um país atractivo para os investidores.

makes Portugal an attractive country for investors.

De que forma a United Investments Portugal, da qual

How has United Investments Portugal, of which Pine

fazem parte o Pine Cliffs Resort, no Algarve, e o Sheraton

Cliffs Resort, in the Algarve, and Sheraton Cascais Resort

Cascais Resort, tem aproveitado o impulso do mercado?

are part, taken advantage of the market’s momentum?

Do ponto de vista do turismo imobiliário, tentámos des-

From the point of view of real estate tourism, we have al-

de sempre reduzir a influência de factores externos, como

ways tried to reduce the influence of external factors, such

a volatilidade dos mercados. Felizmente, nos últimos anos,

as market volatility. Fortunately, in recent years, with the

com a retoma do mercado imobiliário, o boom do turismo

recovery of the real estate market, the tourism boom in

em Portugal e a nossa experiência de mais de duas déca-

Portugal and our experience of more than two decades, we

das, conseguimos alcançar números de sucesso.

have managed to achieve amazing results.

Como Director-Geral da empresa, quais são os maiores
desafios com que se depara?

As the company’s managing director, what are the
greatest challenges you face?

Os desafios têm sido constantes, mas diria que os maio-

The challenges have been constant, but I would say the

res se prendem com a falta de recursos humanos quali-

greatest ones have to do with the lack of qualified human

ficados e a importância de estar atento às tendências do

resources and the importance of keeping an eye on market

mercado. Com respeito à região algarvia, acresce o desa-

trends. With respect to the Algarve region, there is also the

fio relacionado com a questão da sazonalidade e a falta de

challenge related to the issue of seasonality and the lack of

voos no Inverno.
Quais as diferenças entre
os mercados do Algarve e de
TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY STILLS FOTOGRAFIA

Cascais?
Cascais assume-se como
um destino turístico de ex-

flights in the winter.

«Depois do Algarve e de Cascais,
serão Lisboa e Porto a receber o
cunho UIP» \\ «After the Algarve
and Cascais, Lisbon and Oporto are
set to receive the UIP treatment»

What differences are there
between the Algarve and
Cascais markets?
Cascais is a tourist destination of excellence, just

Carlos Leal

celência, a apenas cerca de

guesa e a 2 km da Praia do Guincho. A localização e a en-

Praia do Guincho beach. The location and the surround-

DIRECTOR-GERAL DA UNITED INVESTMENTS PORTUGAL \\ MANAGING DIRECTOR OF UNITED INVESTMENTS PORTUGAL

volvência do Sheraton Cascais Resort garante, em simul-

ings of Sheraton Cascais Resort ensure both proximity to

tâneo, proximidade aos centros de negócio e tranquilidade.

business centres and tranquillity. In the Algarve the type

Já no Algarve o tipo de Turismo é predominantemente de

of tourism is predominantly leisure focused and Pine Cliffs,

30 minutos da capital portu-

30 minutes from the Portuguese capital and 2 km from

Entre outros cargos que ocupa, Carlos Leal é Director-Geral

Among other positions he holds, Carlos Leal is managing

lazer e o Pine Cliffs, a Luxury Collection Resort & Spa, tra-

a Luxury Collection Resort & Spa, works a lot with the for-

da United Investments Portugal (UIP), somando mais de 30

director of United Investments Portugal (UIP), totalling

balha muito para o mercado externo, sendo um dos resorts

eign market, and is one of the most awarded and famous

anos de experiência em investimento, desenvolvimento e

more than 30 years of experience in investment, develop-

mais premiados e famosos da Europa.

resorts in Europe.

gestão de activos na indústria de turismo e de lazer. Viveu

ment and asset management in the tourism and leisure

a sua infância e juventude na África do Sul, onde exerceu

industry. He spent his childhood and youth in South Africa,

funções de Gestão e de Administração em importantes

where he held management and administration positions

grupos empresariais. Durante os 11 anos de liderança de

in important business groups. During Carlos Leal’s 11 years

Avaliar o futuro sem nunca descurar o passado. Depois

Assessing the future without ever neglecting the past.

Carlos Leal, a UIP registou inúmeros sucessos, como im-

at the helm, UIP has enjoyed numerous successes, such

do Algarve e de Cascais, serão Lisboa e Porto a receber o

After the Algarve and Cascais, Lisbon and Oporto are set to

portantes parcerias, a aquisição do Sheraton Cascais Re-

as important partnerships, the acquisition of the Sheraton

cunho UIP. A capital vai acolher um novo Hotel & Spa cinco

receive the UIP treatment. The capital will welcome a new

sort e a definição de novas tendências do sector.

Cascais Resort and defining new trends in the sector.

estrelas superior. Para o Porto vamos trazer um conceito

five-star superior Hotel & Spa. For Oporto we are going to

inovador. Desta forma mantemos a linha de investimento

bring an innovative concept. We are thus maintaining the

topo de gama que temos vindo a traçar há mais de 20 anos

high-end investment we have been undertaking for more

em Portugal. Paralelamente continuamos a desenvolver a

than 20 years in Portugal. At the same time we are con-

nossa estratégia de internacionalização, bem como a nos-

tinuing to develop our internationalisation strategy, as well

sa marca hoteleira YOTEL.

as our YOTEL hotel brand.

Quais as mais-valias do nosso país para o investimento
em imobiliário de luxo?

What benefits does our country offer for investing in
luxury real estate?

As mais-valias são inúmeras: desde a segurança (não

There are countless benefits: from security (not only

só pública mas de investimento, por termos uma das mais

public, but also investment, as we have one of the most

avançadas legislações europeias na protecção fiscal dos

advanced European legislations in the tax protection of

investidores), que é um factor extremamente importante,

investors), which is an extremely important factor, to lo-

à localização, hospitalidade do povo português, história,

cation, the hospitality of the Portuguese people, history,
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Qual a estratégia de expansão da empresa para os próximos anos?

What is the company’s expansion strategy for the coming years?
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vertentes: trabalho, qualidade e prazo. O caminho feito

the origin of Omatapalo, based on three things: work, quali-

tem sido sempre baseado neste pilar, em que o empenho é

ty and deadlines. The path we have taken has always been

constante, a qualidade da obra feita é indiscutível e o prazo

based on this foundation, in which commitment is cons-

sempre assegurado.

tant, quality of the work done is indisputable and deadlines
always kept.

Como está o plano de expansão em Portugal? Quais são
os principais projectos?

What is the expansion plan for Portugal? What are the

Crescer. Levar a Omatapalo para as grandes obras, fazer

main projects?

parte de um projecto de internacionalização que, de certo

Growth. Taking Omatapalo to major projects, being part

modo, já está a acontecer e com resultados muito positivos.

of an internationalisation project that, in a way, is already
happening and with very positive results.

A mentalidade portuguesa e angolana conjugam-se
bem na área dos negócios?

Do the Portuguese and Angolan mentalities work to-

Somos irmãos. Acredito desde sempre que Angola e

gether well in the business area?

Portugal se complementam. Isto reflecte-se e a prova é o

We are brothers. I have always believed that Angola and

modelo de sociedade existente na Omatapalo, em que te-

Portugal complement each other. This is reflected and pro-

mos um chairman angolano e uma relação de grande
fraternidade, respeito e elevação. Somos, sem dúvida
alguma, duas sociedades que
TEXTO TEXT SÉRGIO GOMES DA COSTA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DIREITOS RESERVADOS

interagem e procuram objectivos futuros de mão dada.
Qual é a obra de que mais

ven in the company model

«Somos irmãos. Acredito desde
sempre que Angola e Portugal
se complementam» \\ «We are
brothers. I have always believed that
Angola and Portugal complement
each other»

in Omatapalo, in which we
have an Angolan chairman
and a relationship of great
fraternity, respect and grandeur. We are, without a doubt, two societies that interact
and seek future goals hand
in hand.

Carlos Alves

se orgulha?

CEO DA OMATAPALO \\CEO OF OMATAPALO

grande motivo de orgulho. Mas aponto aquela que nos deu

Well, that’s a difficult question. We have several works to

imenso prazer construir, isto pelo desafio do prazo de obra

be very proud of. But I’ll mention the one that gave us im-

e a qualidade com que foi construída: a Arena de Luanda,

mense pleasure to build, due to the challenge of the cons-

Bom, essa é uma pergunta difícil. Temos várias obras de

What is the work you are most proud of?

Nasceu em Paredes de Coura mas foi em Angola que

He was born in Paredes de Coura but it was in Angola that

considerando-a uma obra emblemática da qual muito nos

truction period and the quality with which it was built: the

o seu trabalho ganhou maior escala, quando fundou a

his work grew in scale when he founded Omatapalo. Based

orgulhamos.

Luanda Arena, considering this an iconic work of which we

Omatapalo. Sediada em Huíla desde 2003, a empresa pas-

in Huíla since 2003, the company has gone from being a lo-

sou de um fenómeno local a uma das maiores constru-

cal phenomenon to being one of the country’s largest cons-

toras civis do país, trabalhando tanto em obras públicas

truction companies, working in both the public and private

como privadas. Entretanto, o grupo cresceu, começando a

sector. In the meantime, the group has grown, starting inter-

Sem dúvida o sector primário. Na agricultura e na agro-

internacionalização em 2005, a partir do Namibe, e estan-

nationalisation in 2005 from Namibe, and it is now present

-pecuária, estamos com três grandes projectos em Angola.

Without a doubt the primary sector. We have three ma-

do hoje presente não só na África Austral como na Argélia,

not only in Southern Africa, but also in Algeria, England,

Do ponto de vista da internacionalização, estamos a dar

jor projects in agriculture and livestock in Angola. From

Inglaterra, Alemanha e, claro, Portugal. Cresceu ainda nas

Germany and, of course, Portugal. It also grew in terms of

os passos necessários no mercado da África Austral, com

the point of view of internationalisation, we are taking the

áreas de actuação, com entrada nos sectores automóvel e

business sectors, with its entry into the car and livestock

base e plataforma em Angola, tendo em vista áreas espe-

necessary steps in the Southern Africa market, with our

agro-pecuário, e tem a área da energia em vista.

sectors, and has set its sight on the energy sector.

cíficas de mercado, tais como a energia. Fruto do cresci-

base and platform in Angola, looking at specific market

mento imobiliário em Portugal, estamos também em vá-

areas, such as energy. As a result of real estate growth in

rias frentes de promoção e construção.

Portugal, we are also on several fronts of development and

A Omatapalo passou de uma empresa local a uma das

Omatapalo went from being a local company to being

principais na sua área em Angola. Como se consegue isso?

one of leading ones in its field in Angola. How has this

Em primeiro lugar, via da necessidade do país. Depois,

pais apostas do Grupo?

With regard to business diversification, what are the
Group’s main goals?

construction.

been achieved?

fruto do nosso trabalho, da equipa disciplinada e cumpri-

First of all, I saw the needs of the country. Then, the result

dora que está na génese da Omatapalo, baseada em três

of our work, of the disciplined and dutiful team that is at
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are very proud.
Quanto à diversificação de negócios, quais são as princi-
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arquitectos e uma Ordem mais dialogante; entre os arqui-

the architects and a more dialogical association; between

tectos e a sociedade; e entre os arquitectos e a arquitectura

architects and society; and between architects and archi-

como actividade económica a promover e cuidar.

tecture as an economic activity to promote and care for.

A Secção Regional Norte abriu recentemente uma nova

The North Regional Section has recently opened a new

sede com diversas valências. As possibilidades deste edi-

headquarters with several assets. Are the possibilities of

fício já estão a ser devidamente aproveitadas?

this building already being properly taken advantage of?

O novo edifício é um exemplo das melhores práticas na

The new building is an example of best practices in con-

conservação, reabilitação e restauro. Uma marca física im-

servation, rehabilitation and restoration. An important

portante que se afirma como um espaço de confluência

physical mark that affirms itself as a space where archi-

para os arquitectos, para a sociedade e para as empresas,

tects, society and companies come together, and a excep-

e um local privilegiado de formação e debate das questões

tional place for training and debate on the issues of the

da profissão.

profession.

Têm surgido cada vez mais eventos e exposições dedi-

There have been more and more events and exhibitions

cados à arquitectura. Pode-se falar de uma dimensão cul-

devoted to architecture. Can one speak of a cultural and

tural e lúdica desta disciplina?

entertainment dimension to this discipline?

A arquitectura é uma das poucas actividades económi-

Architecture is one of the few economic activities that

cas que tem uma dimensão cultural relevante associada, o

has a relevant cultural dimension associated with it, which

que sublinha o valor acrescido que aporta à sociedade e ao

underlines the added value it brings to society and the

país. Apesar de haver quem confunda essa dimensão cul-

country. Although there are those who confuse this cul-

tural com exclusividade e elitismo no recurso aos arquitec-

tural dimension with exclusivity and elitism in the use of

tos, a arquitectura só atingirá
todo o seu potencial de benefício se acessível a todos.
TEXTO TEXT SÉRGIO GOMES DA COSTA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY PEDRO KIRILOS

É contra o recente decreto
que permite a alguns engenheiros assinarem projectos

architects, architecture will

«O retrato da arquitectura
portuguesa é, na sua generalidade,
de grande qualidade» \\ «The
portrait of Portuguese architecture
is, in general, of great quality»

only reach its full benefit potential if it is accessible to all.
Are you against the recent
decree that allows some engineers to sign off architec-

Cláudia Costa Santos

de arquitectura. Quais os da-

Assistir-se-á à degradação e ao descomprometimento

We will be faced with the degradation and ethical dis-

PRESIDENTE DO C.D.R.N. DA ORDEM DOS ARQUITECTOS \\ CHAIRPERSON OF THE C.D.R.N. ARCHITECTS ASSOCIATION

ético das intervenções no território no que concerne à qua-

engagement of interventions in the territory with regard to

lidade e à segurança das pessoas e das edificações. Aliás,

the quality and safety of people and buildings. Indeed, our

é recente o conhecimento que temos das consequências

knowledge of the consequences of these practices, as well

nos que lhe aponta?

tural projects. What harm
could this lead to?

Assumiu em 2017 o segundo mandato de presidente do Con-

In 2017 she took on a second term as chair of the North

dessas práticas, assim como os seus efeitos irreparáveis no

as their irreparable effects on the territory, is recent. Faced

selho Directivo Regional Norte da Ordem dos Arquitectos.

Regional Governing Board of the Portuguese Architects

território. Perante os desafios que se apresentam ao país,

with the challenges facing the country, this ‘blank cheque’

Tem acompanhado um período de grandes mudanças na

Association. She has seen a period of great changes in the

este ‘cheque em branco’ é incompreensível por parte da

is incomprehensible from the political class, which at times

vida profissional dos seus associados, desde a crise nos

professional life of her fellow members, from the crisis in

classe política, que, por vezes, parece legislar para satisfa-

seems to legislate to satisfy pressure groups.

anos de intervenção da Troika ao recente despertar da

the years of Troika’s intervention to the recent awaken-

zer grupos de pressão.

reabilitação urbana, o que vai implicando questões e di-

ing of urban regneration, which implies different issues

nâmicas diferentes. Isto numa altura em que a vertente

and dynamics. This, at a time when the cultural aspect of

Os prémios mundiais ganhos por alguns arquitectos

cultural da arquitectura continua a crescer, não faltando

architecture continues to grow, with plenty of events that

portugueses são reflexo de um país com uma arquitectu-

eventos que a celebram e prémios que a valorizam ao nível

celebrate it and awards that value it nationally and inter-

ra acima da média ou esses premiados são, de facto, uma

nacional e internacional. Mas acredita que há retrocessos

nationally. But she believes that there are setbacks in the

excepção?

na afirmação da profissão no nosso país.

affirmation of the profession in our country.

Quais são as principais linhas de actuação e objectivos
do mandato que assumiu?

What are the main courses of action and goals of the
mandate you have taken on?

Do the world awards won by some Portuguese architects
these award winners really an exception?
The portrait of Portuguese architecture is, in general, of
great quality. Proof of this is his huge international renown.

O retrato da arquitectura portuguesa é, na sua genera-

Unfortunately, it is not so well recognised in our country. It

lidade, de grande qualidade. Prova disso é o seu imenso

is acclaimed internally, but more as a buzzword to promote

reconhecimento internacional. Infelizmente, não é tão re-

culture and tourism, rather than the everyday instrument

conhecida no nosso país. É aclamada internamente, mas

of transformation and development.

Enriquecer e alargar o trabalho iniciado no mandato

To enrich and extend the work begun in my previous

mais como chavão para promover a cultura e o turismo,

anterior. Uma Ordem mais justa, solidária, coesa, inte-

mandate. A more just, solidary, cohesive, integrated asso-

em vez de instrumento quotidiano de transformação e de-

grada, apostando na consolidação de três eixos: entre os

ciation, focusing on consolidation in three areas: between

senvolvimento.
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reflect a country with above-average architecture, or are
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Começámos com a parte gráfica, depois montámos a seri-

some good people, such as André and Vítor. We started with

grafia, que é outra vertente ligada ao têxtil. Mais tarde, veio

the graphic element, then we set up the screen printing,

a tecelagem e, depois, montamos a parte da codificação de

which is another aspect linked to textiles. Later came the

autocolantes.

weaving and then we set up the part of sticker codification.

Ainda assim apostou nesse negócio?

Even so you invested in this business?

Quando passamos para a parte gráfica ou para a serigra-

When we move to the graphic element or to the screen

fia conseguimos criar obras de arte. Uma caixa torna-se

printing we can create works of art. A box becomes ap-

apelativa na venda. Se reparar, a Nike, a Adidas e a Reebok

pealing when it comes to selling. If you notice, Nike, Adi-

apostam muito na imagem. Assim como a Tommy Hilfiger,

das and Reebok invest heavily in image. Just like Tommy

Ralph Lauren, Calvin Klein… tudo é imagem e embalagem,

Hilfiger, Ralph Lauren, Calvin Klein... everything is image

porque a embalagem, em si, vende. Estamos a falar de ma-

and packaging, because the packaging itself sells. We are

rketing e, nesse sentido, a imagem funciona muito bem.

talking about marketing and, in that sense, image works

Agora, a uma etiqueta de interior, a uma etiqueta de marca

very well. Now, an inside label, a fabric or composite brand

de tecido ou composição, ninguém dá valor nenhum.

tag, no one gives it any value.

Porque é que dizem que é um ‘louco’?

Why do they say you’re crazy?

Tem que ver com a paixão com que vivo a vida e a em-

It has to do with the passion with which I live life and

presa. Com a idade espero começar a aprender a gerir isto,

the company. With age I hope to start learning to manage

mas sempre pus a empresa à minha frente. Tinha 24 anos

this, but I have always put the company before me. I was

quando vi uma entrevista do dono da quinta maior meta-

24 when I saw an interview with the owner of the world’s

lúrgica do mundo e aprendi que ter a inteligência, ou
não, de assimilar coisas era
TEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY PMC

o segredo do sucesso. Incuti
aquela mensagem em mim,
por isso vivo apaixonadamente pelo que faço. Temos

fifth largest steel mill, and I

«Quero tornar-me, na Europa, a
quinta maior empresa de etiquetas
portuguesa» \\ «I want to become
the fifth largest Portuguese label
company in Europe»

learned that having the intelligence to absorb things,
or not, was the secret to success. I instilled that message
in myself, that’s why I live
passionately through what

César Martins

de ser duros com nós mes-

força. Escavei um poço, nasceu água e, portanto, conheci o

gives us strength. I dug a well, water appeared, and so I

FUNDADOR DA MULTILABEL \\FOUNDER OF MULTILABEL

petróleo e, uma vez que conheci o petróleo, tenho de con-

found oil, and from the moment I found oil, I have to keep

tinuar a trabalhar.

working.

mos e essa loucura dá-nos

I do. We have to be hard on
ourselves, and this madness

É natural de Guimarães. Foi pai aos 21 anos. Gosta de falar

He was born in Guimarães. He became a father at the age

Projectos futuros?

Any future projects?

e conhecer pessoas, conhecer vidas novas e viajar. E gosta

of 21. He likes to talk and meet people, to find out about

Tive um convite de um cliente nosso que, neste momen-

I had an invitation from a customer of ours which, at the

de aventura. Confessa que tem «algumas lacunas», mas

new lives and to travel. And he likes adventure. He con-

to, tem de ficar em stand by. O cliente quer fazer um pro-

moment, has to remain in stand by. The customer wants to

gosta muito do que faz. A Multilabel surgiu de um pensa-

fesses that he has «some gaps», but he really likes what

jecto connosco de crescimento noutra área que nos leva-

do a project with us, growing in another area that will lead

mento: a diversidade de etiquetas. Iniciou a sua actividade

he does. Multilabel came about from a thought: the diver-

rá, talvez, a dobrar a facturação e a exportação que temos

us, perhaps, to double our turnover and export numbers

na empresa com a vertente gráfica (desde o design, pré-

sity of labels. He began by working by on the company’s

hoje na Multilabel. Talvez seja possível em 2020. Quero

that we have with Multilabel today. Maybe we can do it in

-impressão, impressão e acabamento). Logo mais veio a

graphic aspects (from design, prepress, printing and fin-

tornar-me, na Europa, a quinta maior empresa de etiquetas

2020. I want to become the fifth largest Portuguese label

serigrafia – outra área também ligada ao mundo têxtil (es-

ishing). Soon screen printing came along - another area

portuguesa.

company in Europe.

tampagem em vários tipos de materiais) e, mais tarde, veio

also linked to the textile world (prints on various types of

a tecelagem (em alta definição) e a codificação (colocação

materials) and later came weaving (in high definition) and

de códigos). Não é à toa que o lema da Multilabel é «quali-

codification. It is no wonder that the motto of Multilabel is

De há dois anos para cá, tentamos a internacionalização.

For two years now, we have tried to internationalise. We

dade é quando o cliente volta e não a mercadoria».

«quality is when the customer comes back and not the

Temos programadas para 2019 três feiras, com stand, para

have scheduled three fairs for 2019, with a stand, to in-

merchandise».

apresentarmos a empresa: em Luanda, Inglaterra e França.

troduce the company. I thought of Luanda, England and

Temos vários tipos de clientes como a Stradivarius, a Next,

France. We have several types of clients, such as Strad-

Há dez anos, criou a Multilabel. Foi um desafio?

Os seus clientes são ao nível nacional e internacional?

Are your customers national and international?

Sabia o que queria fazer, mas a incerteza existe sempre.

Ten years ago you created Multilabel. Was it a challenge?

a American Vintage e a Licenciatarios Disney. E trabalha-

ivarius, Next, American Vintage and Disney Licensees,

Senti a necessidade de começar a montar uma produ-

I knew what I wanted to do, but there’s always some un-

mos também para a marca Happyspot (é uma marca de

and also work for the Happyspot brand (it’s an online

ção e, sim, sem máquina nenhuma, mas com o conheci-

certainty. I felt the need to begin to set up production and,

vendas on-line). Este é o nosso caminho, e parte daí a nos-

sales brand). This is the path to take, and part of our strat-

mento de algumas boas pessoas como o André e o Vítor.

yes, without any machines, but with the knowledge of

sa estratégia para 2019.

egy for 2019.

76 \\ Villas&Golfe

Villas&Golfe \\ 77

Mundial, depois teve armazéns de cereais e pesticidas, e a

ran a bakery, where his children would work on the week-

seguir tomou conta de uma padaria, trabalhando os filhos

end, when not studying. I attended school at the Liceu de

lá ao fim-de-semana, nas folgas dos estudos. Eu estudava

Guimarães and at a certain point I failed the year, so I did

no curso complementar do Liceu de Guimarães e, a deter-

my national service instead. After that I did not want to

minada altura, chumbei um ano, pelo que fui para a tropa.

study any more. I finished my military service and went

Depois não quis estudar mais. Acabei o serviço militar e fui

to Endutex to work, joining the field of materials that we

para a Endutex trabalhar, entrando na área dos materiais

sell and represent today. I founded Telfor in 1987 with the

que comercializamos e representamos hoje em dia. Fun-

Miguel Abreu, but I continued to collaborate with Endutex

dei a Telfor em 1987, com o engenheiro Miguel Abreu, mas

until 2000, where I was responsible for stock planning and

mantive uma colaboração com a Endutex até 2000, onde

management, as well as cost calculation and monitoring. I

era responsável pelo planeamento e gestão de stocks, as-

was a founding partner of the current Companhia Indus-

sim como do cálculo e controlo de custos. Fui sócio funda-

trial de Embalagens, but I gave my share to the current

dor da actual Companhia Industrial de Embalagens, mas

owner, my brother. In 2003, I founded Coverflex togeth-

cedi a quota ao actual proprietário, meu irmão. Em 2003,

er with my nephew, Hélder Vaz, and in 2010 I acquired

conjuntamente com um sobrinho, Hélder Vaz, fundei a

L. Pereira, Lda.

Coverflex e, em 2010, adquiri a L. Pereira, Lda.
Have you ever felt the desire to expand Telfor from GuiAlguma vez sentiu a vontade de expandir a Telfor de
Guimarães para outras localidades mais centrais?

marães to other, more central locations?
There is this intention. We have a lot of work in the Lis-

Há essa pretensão. Temos muito trabalho nas zonas de

bon and Alentejo areas, so we thought we would have

Lisboa e Alentejo, pelo que temos pensado em ter alguém

someone who could work with us in these areas. This is

que pudesse trabalhar connosco nessas áreas. Há essa

the idea, anyway. We need to, create the conditions for this,

vontade! É preciso criar as condições para isso e encontrar

and find the right people.

as pessoas certas.
Quais foram as principais
TEXTO TEXT SÉRGIO GOMES DA COSTA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY PMC

inovações da empresa nos
últimos anos?
Este não é um sector que
inove muito, em termos de

Carlos Vaz

inovação propriamente dita.

FUNDADOR DA TELFOR \\ FOUNDER OF TELFOR

ção e oferta de tendas, o que

Nós sobretudo diversificamos, a nível de comercializaacontece tanto nos formatos

«A exigência foi sempre grande.
É isso que nos diferencia, e temos
clientes que nos acompanham
desde o início» \\ «The demands
were always high at that level. This
is what sets us apart and we have
clients who have been with us from
the beginning»

como nas cores. Por exem-

What were the company’s
main innovations in recent
years?
This is not a sector that innovates much, in terms of innovation as such. We mainly
diversify, in terms of selling
and supplying of marquees,
both in terms of format and
colour. For example, before,
there were only white marquees and now coloured

Tem uma daquelas histórias em que o sítio certo e o mo-

He has one of those pasts where the right place and the

plo, dantes só se viam tendas brancas e agora usam-se

marquees are in use. There are also two-colour marquees,

mento certo se cruzam, embora os acontecimentos se

right time crossed paths, although these events have de-

tendas de cor, estando também a aparecer tendas bicolo-

grey on the outside and white or black inside, which are of-

tenham desenvolvido num intervalo relativamente ex-

veloped over a relatively long period, as is the case with

res, cinzentas por fora e brancas ou pretas no interior, muito

ten chosen because white is not always the most suitable.

pandido, como é próprio dos melhores negócios. Carlos Vaz

the best businesses. Carlos Vaz founded Telfor influenced

escolhidas por o branco nem sempre ser o mais adequado.

fundou a Telfor por influência da primeira empresa onde

by the first company in which he worked, having entered

trabalhou, tendo ali entrado sem outra razão além do aca-

it without any other reason besides chance and the need

Portugal tem visto um grande aumento de eventos ao ar

so e da necessidade de subsistência. Tem hoje uma acti-

to earn a living. Today he has a business specialised in

livre. Isso reflecte-se na exigência dos clientes em relação

vidade especializada nos têxteis técnicos e no aluguer de

technical textiles and marquee rental, the latter being an

às tendas disponíveis no mercado?

tendas, estando este último serviço numa área em cresci-

area of constant growth and increasingly spread through-

Nós estamos no sector médio alto e trabalhamos há 31

ing for 31 years with some of the best national decorators.

mento constante e cada vez mais distribuído ao longo do

out the year. There are other companies in his portfolio,

anos com alguns dos melhores decoradores nacionais.

So the demands were always high at that level. This is what

ano. Há outras empresas no seu portefólio, acrescentadas

added in the course of a career made of determination

Portanto, a esse nível a exigência foi sempre grande. É isso

sets us apart and we have clients who have been with us

no desenrolar de um percurso feito de determinação e

and insight.

que nos diferencia, e temos clientes que nos acompanham

from the beginning.

perspicácia.

Portugal has seen a large increase in outdoor events.
marquees available in the market?
We are in the upper middle sector and have been work-

desde o início.
Can you tell us a bit about your story?

Pode contar-nos um pouco da sua história?

Does this reflect in the customers’ demands regarding the

I was born, raised and live in exactly the same place, in

What are your goals for the coming years?
Quais os objectivos para os próximos anos?

Nasci, cresci e vivo exactamente no mesmo sítio, em

Guimarães. We are 11 siblings and our father was a self-

Pretendemos continuar a diversificar mercados, procu-

Guimarães. Somos 11 irmãos e o nosso pai era um self-ma-

made man. He traded wolfram during World War II, then he

rando oferecer novos produtos, sempre com entregas num

de man. Comerciou volfrâmio durante a Segunda Guerra

had warehouses with cereals and pesticides, and then he

período máximo de 48 horas, como é apanágio da nossa

We intend to continue to diversify markets, aiming to
offer new products, always with deliveries within a maximum period of 48 hours, as is our company prerogative.

empresa.
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Com mais de 30 anos de experiência, a Terra Interna-

With more than 30 years of experience, Terra Interna-

tional tem como premissa The impossible is often the un-

tional, the management company behind Monte da Quin-

tried (o impossível é muitas vezes o que nunca foi tenta-

ta Resort works to the premise The impossible is often the

do). Quer comentar?

untried. Would you like to comment on that?

The impossible is often the untried sempre foi o nosso

The impossible is often the untried has always been our

lema e uma das razões do nosso sucesso. Quando adqui-

motto and one of the reasons for our success. When we

rimos um novo hotel ou resort, todas as estruturas exis-

acquire a new hotel or resort, all existing structures are

tentes são completamente desmontadas e começamos do

completely dismantled, and we start from zero. Adaptation,

zero. Adaptação, tentativa e erro e uma grande experiên-

trial and error and a large amount of experience are the

cia são os pilares do progresso. O nosso ponto de partida é,

cornerstones of progress. In principle, our starting point is

em princípio, que a ideia está a funcionar, e apenas a ex-

that the idea is working and only actual experience, rather

periência real, em vez do pensamento conservador, pode

than conservative thinking, can convince us that it isn’t.

convencer-nos de que não está.
As Terra International’s first project in Portugal, has
O primeiro projecto da Terra International em Portugal, o
Monte da Quinta Resort, tem sido bem-sucedido?

Monte da Quinta Resort proved a success?
Monte da Quinta is a success! Over the past four years,

O Monte da Quinta é um sucesso! Nos últimos quatro

we have consistently optimised Monte da Quinta, in all ar-

anos, optimizámos de forma consistente o Monte da Quin-

eas. Four years down the line, we have tripled the hotel’s

ta, em todas as áreas. Quatro anos depois, triplicámos a re-

revenue and, consequently, increased the gross operating

ceita do hotel e, por conseguinte, aumentámos o resultado

profit.

bruto de exploração.
Terra takes on hotels and resorts that are underperformA Terra pega em hotéis e resorts cuja situação financeira
apresenta um fraco desemTEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DIREITOS RESERVADOS

penho. Que soluções inovadoras são implementadas
para reverter a situação?
Tom Peters, um dos ‘gurus’

Canip Oezkul

de gestão empresarial, foi um

CEO DA TERRA INTERNATIONAL \\ CEO OF TERRA INTERNATIONAL

demos a identificar e superar

dos nossos grandes influenciadores, com o qual apren-

ing financially. What innovative solutions do you imple-

«The impossible is often the untried
sempre foi o nosso lema e uma das
razões do nosso sucesso» \\ «The
impossible is often the untried has
always been our motto and one of
the reasons for our success»

ment to turn this situation
around?
Tom Peters, one of the
‘gurus’ of business management, was one of our big
influencers from whom we
learned how to identify, separate and overcome problems. The truth is, overcom-

problemas. A verdade é que superar o problema não é a par-

ing the problem isn’t the hard part, rather identifying it in

te difícil, mas sim identificá-lo.

the first place.

Depois de se ter licenciado em Engenharia, Canip Oezkul

Having gained a degree in engineering, Canip Oezkul

Peter Drucker disse «faça o que faz melhor, subcontrate

Peter Drucker said «do what you do best, outsource the

apenas tinha a certeza de que queria ter liberdade criati-

was certain that he wanted to have creative freedom and

o resto», e essa citação leva-nos a implementar outsour-

rest», and this quote led us to implement outsourcing for

va e estabelecer as suas próprias regras. Empreendedor

to write his own rules. A born entrepreneur, he started a

cing pela primeira vez na indústria hoteleira. Uma vertente

the first time in the hotel industry. A major component is

nato, abriu uma empresa ligada ao mundo da moda, mas

business working in the fashion world, but after spotting

importante são as nossas estratégias para maximizar o

developing strategies to maximise performance and pro-

ao vislumbrar um belíssimo terreno na Turquia descobriu

a beautiful piece of land in Turkey he discovered his true

desempenho e a produtividade. Outro aspecto relevante é

ductivity. Another main aspect is our tailor-made proper-

a verdadeira vocação, fundando uma empresa hoje deno-

vocation, and founded the company known today as Ter-

o nosso sistema de gestão de propriedades personalizado

ty management system (PMS), which we have developed

minada Terra International. Ao longo da sua carreira, tem

ra International. Throughout his career he has worked in

(PMS) que desenvolvemos com o programador chefe da

with the chief programmer for the US Airforce.

trabalhado em mais de 20 países, procurando sempre pro-

more than 20 countries, always on the lookout for chal-

Força Aérea dos EUA.

jectos desafiantes e transformando a Terra International

lenging projects and transforming Terra International into

num ‘nicho’ dentro do mercado hoteleiro.

a niche within the hospitality market.

Como tem sido a sua experiência profissional em
Portugal?

What is the company’s expansion strategy in Portugal?
Qual é a estratégia de expansão da empresa em Portugal?

For us, Terra International, Portugal is a trend destination.

Para nós, Terra International, Portugal é um trend des-

This country still has a lot of potential for investment in the

What has it been like to work in Portugal?

tination. Este país ainda tem muito potencial para inves-

hospitality industry. Other projects are on the way, but we

We arrived in Portugal at the end of 2013 and we are very

timento na indústria hoteleira. Outros projectos estão a

can’t say more about them at this time. We can guaran-

Chegamos a Portugal no final de 2013 e estamos muito

happy here. This is due in part to the great success that we

chegar, mas de momento não podemos divulgar. Podemos

tee that we will expand and most probably not just in the

felizes. Isto deve-se, em parte, ao grande sucesso que te-

have achieved with Monte da Quinta, but also to the coun-

garantir que nos vamos expandir e muito provavelmente

Algarve, but we will go north in the country.

mos alcançado com o Monte da Quinta, mas também ao

try itself and the incredible people. Portugal has shown it-

não apenas no Algarve, mas também para o Norte do país.

próprio país e às pessoas incríveis. Portugal apresentou-se

self to be a country with huge potential.

como um país com enorme potencial.
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Caso não me tivesse tornado empresária, seria certamente

to grow, has always been part of my imagination. If I had

uma profissional dedicada e responsável, mesmo que por

not become a businesswoman, I would certainly be a ded-

conta de outrem. A vantagem de ser empresária é, essen-

icated and responsible professional, even when working

cialmente, poder ter maior domínio sobre a implementa-

for someone else. The advantage of being a business-

ção dos nossos sonhos e da visão que temos para atingir

woman is, in essence, being able to have more control over

o sucesso.

implementing our dreams and the vision that we have to
achieve success.

Fala-se cada vez mais do empreendedorismo. Que sugestões daria a quem quer começar o seu próprio negócio?

There is increasing talk of entrepreneurialism. What

As mesmas que transmiti aos meus dois filhos, ambos

suggestions would you give to anyone who wants to set up

empresários com sucesso em áreas diferentes do têxtil. Se

their own business?

querem iniciar um negócio, devem estar preparados para

The same advice I gave to my two sons, both success-

trabalhar muito e saber arriscar. Perceber que o risco faz

ful entrepreneurs in different areas of the textile industry.

parte do negócio, mas que terá de ser muito bem medido

If they want to set up a business, they should be prepared

e controlado. Estar preparado para aprender com humil-

to work hard and know how to take risks. They need to

dade. Rodear-se das pessoas certas e fazer evoluir as pes-

understand that taking risks is part of the business, but

soas que trabalham connosco. Trabalhar com paixão, pois

that it will have to be very well measured and controlled.

só assim conseguimos suplantar as dificuldades que nos

Be prepared to learn with humility. Surround yourself

surgem. Tratar as dificuldades do dia-a-dia antes de estas

with the right people and help the people who work with

se transformarem em problemas.

you evolve. Work with passion, because only then can we
overcome any difficulties that arise. Address day-to-day

Ser mulher empresária no sector têxtil, em 2018, traz-

difficulties before they turn into problems.

-lhe algum tipo de dificuldade?
Foi o facto de ser mulher
que me fez tornar empresária, em 1986, pois a empresa
TEXTO TEXT SÉRGIO GOMES DA COSTA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DIREITOS RESERVADOS

onde trabalhava não aceitava mulheres para o cargo
a que me candidatei. Considero que desde então, e até

Does being a business-

«Foi o facto de ser mulher que
me fez tornar empresária» \\
«It was the fact that I was a
woman that made me become a
businesswoman»

woman in the textile sector
in 2018 cause you any kind
of difficulty?
It was the fact that I was
a woman that made me become a businesswoman in

Clementina Freitas

ao presente, o facto de ser

criou grandes dificuldades. É claro que não vou escamo-

women for the position I applied for. I believe that since

CEO DA LATINO CONFECÇÕES \\CEO OF LATINO CONFECÇÕES

tear a realidade, é muito mais difícil uma mulher ter suces-

then, and up until now, the fact of being a woman has nev-

so do que um homem nas mesmas circunstâncias.

er inhibited me or created major difficulties. Of course I’m

mulher nunca me inibiu nem

1986, because the company
I worked for didn’t accept

not going to gloss over the truth; it is much harder for a
Escolheu trabalhar por conta própria quando não lhe de-

She chose to work for herself when she was not given the

Na área em que trabalha, onde a inovação é determi-

ram as oportunidades que achava merecer. Já tinha sido

opportunities she felt she deserved. She had already been

nante, como se faz para enfrentar as empresas de países

chefe de vendas e directora comercial de duas empresas

head of sales and commercial director of two textile com-

mais desenvolvidos?

têxteis e fundou uma empresa na década de 80, a Latino,

panies and founded a company in the 80s, Latino, and im-

Juntando-nos aos melhores. Na Latino criámos um nú-

tendo logo uma grande marca inglesa como cliente. Uns

mediately got a major UK brand as a customer. A few years

cleo I&D, lançamos internamente desafios que nos têm

anos depois, estava a fabricar fardas militares para Angola

later, she was manufacturing military uniforms for Ango-

ajudado a evoluir, aceitamos desafios de clientes para de-

Joining forces with the best. At Latino we have created a

e a partir daí aumentou o investimento no vestuário téc-

la, and from that point onwards increased investment in

senvolver produtos diferentes e inovadores, partilhamos

R&D centre; internally we have thrown down challenges that

nico-profissional, com uma grande componente de inova-

technical/professional clothing, focusing on innovation,

e recebemos conhecimento por via de parcerias com en-

have helped us to evolve, we accept challenges from clients

ção, cuja produção é quase toda exportada para várias par-

with production almost entirely exported to various parts

tidades tecnológicas e universitárias, participamos em

to develop different and innovative products, we share and

tes do mundo. Sempre sonhou evoluir, ser independente, e

of the world. She has always dreamed of evolving, of being

eventos. Encaramos a inovação como o nosso caminho

receive knowledge through partnerships with technological

os resultados mostram que deu os passos certos.

independent, and the results show that she took the right

para o crescimento sustentado.

and university bodies, we participate in events. We view in-

steps.
Tendo trabalhado sempre num sector tão imprevisível
como o têxtil, consegue imaginar o seu percurso se não se
tivesse tornado empresária?
Sempre me lembro de mim como uma pessoa muito de-

In the area in which you work, where innovation is decisive, how do you deal with companies from more developed countries?

novation as our path to sustained growth.
Qual o produto mais desafiante que está a desenvolver?

Having always worked in a sector as unpredictable as

Um produto na área da balística com sensores para mo-

textiles, can you imagine your career if you had not be-

nitorização do estado do indivíduo e interacção com o pos-

come a businesswoman?

to de comando.

terminada e independente, desde muito jovem. O sonho

I always remember myself as a very determined and in-

de evoluir, de crescer, sempre fez parte do meu imaginário.

dependent person from an early age. The dream to evolve,
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woman to succeed than a man in the same circumstances.

What is the most challenging product you are developing?
A product in the field of ballistics,

with sensors to monitor the status of the individual and interaction with the
command post.
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Qual é o maior desafio de uma empresa com uma estrutura familiar?

What is the greatest challenge of a family-run company?

O maior desafio da Cutipol é continuar a obra e a missão

The greatest challenge for Cutipol is continuing the

dos nossos pais e fundadores, Alice e José Ribeiro. Há um

work and mission of our parents and founders, Alice and

nome a defender, pelo que sentimos que a obrigação de

José Ribeiro. There is a name to defend, and so we feel an

sermos bem-sucedidos é mais forte. Preparar o caminho

even greater obligation to be successful. Preparing the

para a terceira geração é um dos nossos objectivos, assim

way for the third generation is one of our goals, as well as

como mantermo-nos como uma das grandes referências

being one of the great names in the international flatware

na indústria internacional de cutelarias de mesa.

industry.

A história da Cutipol dá, só por si, um bom argumento
comercial?

Does Cutipol’s story, in itself, provide a good commercial
argument?

Eu diria que a história da Cutipol dava um bom argumen-

I would say Cutipol’s story would made a good script for

to para um filme! Considero que a empresa é um caso de

a film! I think the company is a success story in the inter-

sucesso no mercado internacional, nomeadamente em

national market, especially in countries where it is very

países onde é muito difícil alcançar notoriedade: Japão, Co-

difficult to achieve renown: Japan, South Korea, Germany,

reia do Sul, Alemanha, Estados Unidos, China e França.
O mundo da gastronomia
tem crescido muito em todo
TEXTO TEXT SÉRGIO GOMES DA COSTA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DIREITOS RESERVADOS

o mundo. Isso reflecte-se
num acréscimo de interesse
pelos talheres e outros artigos de mesa?

the United States, China and

«Na última lista dos 50 melhores
restaurantes do mundo, mais de
metade tem talheres da Cutipol»\\
«On the last list of the 50 best
restaurants in the world, more than
half have cutlery from Cutipol»

Sim, sem dúvida. O mundo

France.
The world of gastronomy
has grown a lot around the
world. Is this reflected in an
increase in interest in cutlery and other tableware?
Yes, without a doubt. The
world of gastronomy favours

David Ribeiro

da gastronomia privilegia produtos de excelência. É aqui

fine products. This is where Cutipol cutlery comes in: on

que entram os talheres da Cutipol: na última lista dos 50

the last list of the 50 best restaurants in the world, more

CEO DA CUTIPOL \\ CEO OF CUTIPOL

melhores restaurantes do mundo, mais de metade tem ta-

than half have cutlery from Cutipol. About 30% of the com-

lheres da Cutipol. Cerca de 30% do volume de negócios da

pany’s turnover is aimed at the food service industry, in

empresa são direccionados para o canal Horeca, em cerca

about 65 countries.

A Cutipol é uma empresa de cutelaria com fama mun-

Cutipol is a world-famous cutlery company. It is run by

dial. Dirigem-na três irmãos da família Ribeiro, dando se-

three brothers of the Ribeiro family, continuing a business

guimento a um negócio começado pelo avô e tornado um

started by their grandfather and made a serious nation-

caso sério nacional com o pai e a mãe. Tudo começou no

al concern by their father and mother. It all began at the

início do século XX numa oficina de talheres, mas a par-

start of the 20 century in a cutlery workshop, but from the

tir da década de 40 a manufactura passou ao patamar

1940s manufacturing moved up to the next level, with in-

seguinte, o da industrialização. Ganhou depois o nome de

dustrialisation. It was then given the name Cutipol, a name

Quais os objectivos a atingir nos próximos anos?

What goals do you hope to achieve in the coming years?

Cutipol, uma designação escolhida pela sua sonoridade,

chosen for how it sounded, for being easy to say and to

Os grandes objectivos para os próximos anos são a con-

The main goals for the coming years are to consolidate

para ser facilmente dita e memorizada em qualquer parte

remember, in any part of the world. David Ribeiro entered

solidação dos mercados em que estamos presentes, ma-

the markets in which we are present, to maintain the qual-

do mundo. David Ribeiro entra no capítulo seguinte, na dé-

the next chapter, in the 80s, when he joined the company

nutenção dos níveis de qualidade que estão associados

ity levels that are our products are known for and our abil-

cada 80, altura em que ingressa com os irmãos na empresa

with his brothers and took over the legacy of his parents.

aos nossos produtos e capacidade de surpreender.

ity to surprise.

e assume o legado dos seus pais. Segue-se um percurso

This was followed by growth in sales and prestige, with de-

de crescimento nas vendas e no prestígio, com o design e

sign and commercial strategy making a difference in an

a estratégia comercial a fazerem a diferença num mercado

increasingly international market. Today, Cutipol can be

cada vez mais internacional. Hoje, a Cutipol está em palá-

found in royal palaces, luxury hotels, prestigious restau-

cios reais, hotéis de luxo, restaurantes prestigiados e em

rants and in homes all over the world, revealing the best of

casas de todo o mundo, mostrando o melhor da cutelaria

Portuguese cutlery.

th

de 65 países.
Does Cutipol seek a common identity in all its products?
A Cutipol procura uma identidade comum em todos os
seus produtos? Como a definiria?
Defino-a em três palavras: inovação, design e qualidade.

How would you define it?
I would define it wiht three words: innovation, design
and quality.

portuguesa.
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inovador, ou na criação de uma revista de História com a

with the JN brand and quality, but which can survive on its

marca e a qualidade do JN, mas que vive em banca sozi-

own on the newsstand, as well as in the renovation of Notí-

nha; como também na renovação da Notícias Magazine.

cias Magazine. Indeed, at a time when the world’s press

Na verdade, num momento em que a Imprensa mundial

is in fact going through a major crisis, JN has travelled a

atravessa de facto uma crise enorme, o JN tem feito um

peaceful path of consolidating its audience and of innova-

caminho sereno de consolidação dos seus públicos e de

tion in fulfilling its mission to inform.

inovação no cumprimento da missão de informar.
How is the press fighting the challenges of today’s
Como está a Imprensa a combater os desafios do Mundo
actual?

The press has shown great difficulties in finding new

A Imprensa tem mostrado grandes dificuldades em en-

ways, but above all else in showing that it is relevant,

contrar novos caminhos, mas sobretudo em mostrar que é

unique and reliable in the scrutiny of the various powers.

relevante, única e fiável no escrutínio dos diversos poderes.

This veering off course has caused many newspapers, ra-

Esse desnorte tem feito com que muitos jornais, rádios, te-

dio stations, television channels, credible online brands, to

levisões, marcas credíveis online, tenham perdido o foco.

lose focus. And this focus lies in a return to the foundations

E o foco está num regresso às bases do exercício do jor-

of journalism. Good reporting, good interviews, news that

nalismo. Boas reportagens, boas entrevistas, notícias que

scrupulously comply with deontological rules, but are rele-

cumpram escrupulosamente as regras deontológicas, mas

vant, and that make readers understand the important role

relevantes, e que façam os leitores perceberem o papel

of the press and of journalists. An independent press that

importantíssimo da Imprensa e dos jornalistas. Uma Im-

pursues stories of interest will always make a difference

prensa independente e que persegue histórias de interes-

for the reader. Without allowing itself to be overwhelmed

se para o leitor fará sempre
a diferença. Sem se deixar
submergir pelo imediatismo,
o que nem sempre é fácil. Na
verdade, a crise da Imprensa
TEXTO TEXT AMÉLIA SILVA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY LEONEL DE CASTRO

world?

e do Jornalismo é também a
crise da Democracia, de um

«Uma Imprensa livre não interessa
aos poderes subterrâneos» \\
«A free press is of no interest to
underground powers. It never
has been»

modelo de organização so-

by immediacy, which isn’t
always easy. In fact, the crisis
of the press and journalism is
also the crisis of democracy,
of a model of social organisation, with all its weaknesses, but for which there has
been no better replacement

cial, com todas as suas fragilidades, mas para o qual não

invented so far. I don’t mean to demonise social networks

Domingos de Andrade

foi inventado ainda melhor substituto. Não estou com isto

with this. What I want to say is that it is precisely in these

a diabolizar as redes sociais. O que quero dizer é que é jus-

difficult times that the role of journalism should be more

tamente nestes tempos difíceis que o papel do Jornalismo

relevant, however many attacks it might be subjected to,

DIRECTOR-EXECUTIVO DO JORNAL DE NOTÍCIAS \\ EXECUTIVE DIRECTOR OF JORNAL DE NOTÍCIAS

deve ser mais relevante, por muitos ataques a que esteja

which it is. A free press is of no interest to underground

sujeito, e está. Uma Imprensa livre não interessa aos pode-

powers. It never has been.

res subterrâneos. Nunca interessou.
Dirige, a partir do Norte, um jornal diário para todo o país.

He manages, from the North, a daily newspaper for the en-

Domingos de Andrade, voz activa na defesa dos valo-

tire country. Domingos de Andrade, an active voice in the

res da liberdade de imprensa e da Democracia, aponta

defence of the values of
 freedom of the press and of de-

o regresso às origens do Jornalismo como uma das for-

mocracy, sees the return to the origins of journalism as one

O JN é o único órgão de Comunicação Social que pensa

country as its territories. It is not subservient to the capital;

mas de voltar a atrair a confiança dos leitores. O Jor-

of the ways to regain the readers’ trust. Today the Jornal de

o país a partir dos seus territórios. Não está enfeudado nos

it exercises a journalism of proximity to the populations,

nal de Notícias (JN), que tem vindo a crescer, ao lon-

Notícias (JN), which has enjoyed growth for 130 years, in-

corredores da capital, exerce o jornalismo de proximidade

their worries, needs, anguishes, but also dreams and caus-

go de 130 anos, dentro e fora das linhas impressas, é

side and outside its printed lines, is an example of how the

às populações, aos seus anseios, necessidades, angústias,

es, and not messenger journalism or of the political mega-

hoje exemplo de como a Comunicação Social pode

media can and should reinvent and consolidate itself ev-

mas também sonhos e causas, e não o jornalismo dos re-

phone. More than knowing it, it is fundamental to under-

e deve reinventar-se e consolidar-se, todos os dias,

ery day, in earnest.

cados e do megafone político. Mais do que conhecer é fun-

stand the mission of the Jornal de Notícias, of its history in

damental perceber bem a missão do Jornal de Notícias, da

the defence of the most fragile socially, of its present, and

sua história em defesa dos socialmente mais frágeis, do

of its role in Portuguese society. To know this path, to fight

seu presente, daquele que é o seu papel na sociedade por-

for this path, to count on editorial staff that knows its mis-

com seriedade.
The JN is in constant flux. How can you reinvent a mediNo JN há mudanças constantes. Como se consegue reinventar um meio de comunicação nos dias de hoje?

um nowadays?

Has knowing JN so well been instrumental in bringing
Conhecer tão bem o JN tem sido fundamental para conseguir trazer sucesso aos novos projectos?

success to the new projects?
JN is the only media organisation that thinks of the

Permanent attention to the reader and to the platforms

tuguesa. Conhecer esse caminho, lutar por esse caminho,

sion, that knows its readers, that fights for them, is the big-

É a permanente atenção ao leitor e às plataformas que

is what guides the changes. But the renovation of formats,

contar com uma Redacção que sabe a sua missão, que

gest reason why the JN has the success is has.

orienta as mudanças. Mas a renovação de formatos, de

content or graphics only makes sense with absolute re-

conhece os seus leitores, que luta por eles é a razão maior

conteúdos ou de grafismo só faz sentido no respeito ab-

spect for the Jornal de Notícias template. And always un-

para que o JN tenha o sucesso que tem.

soluto pela matriz do Jornal de Notícias. E sempre com a

der the motto of closeness: in video, where JN Directo has

proximidade como lema: no vídeo, onde o JN Directo foi

been an innovator, or in the creation of a history magazine
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nico vasto e actualizado, disponibilidade permanente e re-

and updated technical knowledge, permanent availability

siliência. É essencial conjugar conhecimento com atitude

and resilience. It is essential to combine knowledge with

humanística essencial, para se compreender o ‘outro’ e as

an essential humanistic attitude to understand the ‘other’

suas necessidades.

and their needs.

Os médicos são uns privilegiados?

Are doctors privileged?

Não, no sentido da linguagem corrente referindo aquele

Not in the sense of ordinary language, when referring to

que tem vantagens ou benefícios. Sim, sinto-me privile-

someone who has advantages or benefits. Yes, I feel priv-

giado pelos resultados dos meus actos e atitudes terapêu-

ileged by the results of my actions and therapeutic atti-

ticas. Sim, sinto-me privilegiado pelo reconhecimento e

tudes. Yes, I feel privileged by the recognition and gratitude

gratidão que me transmitem os pacientes após momentos

that patients convey to me after difficult times. Yes, I feel

difíceis. Sim, sinto-me privilegiado por poder ter, em cada

privileged to have, on a daily base, professional fulfilment

dia, a realização profissional nesta profissão que em boa

in this profession that I chose at the right time.

hora escolhi.
What’s it like working in casualty?
O que é trabalhar numa urgência?

medicine. In addition to working shifts that are always very

que a Medicina tem. Além de períodos de trabalho sempre

long, which are very physically demanding, ability to de-

muito longos, com exigência física muito elevada, capaci-

cide and act under pressure, and in the face of any unfore-

dade de decidir e agir em adversidade e perante qualquer

seen circumstances, there is also an immense bureaucrat-

imprevisto, acresce a imensa
carga burocrática e exigência social. Tem, no entanto,
desafios que são a essência
da prática da Medicina: asTEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DANIEL CAMACHO

Work in emergency service is the most demanding in

O trabalho em Serviço de Urgência é o mais exigente

sistir e tratar qualquer cidadão que está a necessitar de
cuidados.
Como é hoje lidar com o

«Medicina exige talento,
conhecimento técnico vasto
e actualizado, disponibilidade
permanente e resiliência» \\
«Medicine requires talent, vast and
up-to-date technical knowledge,
permanent availability and
resilience»

ic burden and social demand.
Its challenges, however, are
the essence of medical practice: to assist and treat any
citizen who is in need of care.
How is it dealing with ‘Dr.
Google’ nowadays?
As in other professions,
information is available on

Domingos Freitas

‘Dr. Google’?

MÉDICO \\ DOCTOR

tras profissões, a informação está disponível em múltiplas

to choose and extract the scientifically validated knowl-

plataformas. O grande desafio é escolher e extrair conhe-

edge from the available information. In the specific case of

cimento validado cientificamente a partir da informação

medicine, we have to be pedagogical agents, not allowing,

Na Medicina, como nou-

multiple platforms in medicine. The great challenge is

«Quem pode decidir quando os doutores discordam?»,

«Who can decide when doctors disagree?» Alexander

disponível. No caso concreto da Medicina, temos de ser

through preferences, ideologies or obscurantism, to sur-

questionava-se Alexander Pope. Na verdade, nem sem-

Pope asked himself. In fact, the life of a doctor is not always

agentes pedagógicos, não permitindo que, por preferên-

pass scientific rationality and clinical practice in accor-

pre é fácil a vida de médico, mas é «gratificante», diz-

easy, but it is «gratifying», says Domingos Carneiro de Fre-

cias, ideologias ou obscurantismo, se ultrapasse a raciona-

dance with the state of art.

-nos Domingos Carneiro de Freitas. Exerce medicina em

itas. He practices medicine in Guimarães – the place where

lidade científica e a prática clínica de acordo com o estado

Guimarães – terra que o viu nascer-, e está-lhe na géne-

he was born. And medicine is what he’s all about. He has a

de arte.

se. É licenciado em Medicina pela Universidade do Porto;

degree in medicine from the University of Oporto; is a spe-

é especialista em Medicina Geral e Familiar; e especialista

cialist in general and family medicine; and a specialist in

Hoje, passamos a maioria do nosso tempo no trabalho.

The main mission of occupational medicine is to identify,

em Medicina do Trabalho. É também membro dos Colégios

occupational medicine. He is also a member of some of the

A medicina no trabalho é uma garantia de protecção dos

prevent and treat work-related diseases. The majority of

de Especialidade de Medicina Geral e Familiar; Medicina

Portuguese medical association’s ‘Speciality Colleges’, in-

trabalhadores?

companies have set up services, led by specialists in oc-

do Trabalho e da competência em Gestão de Unidades de

cluding: general and family medicine; occupational medi-

A Medicina do Trabalho tem como missão principal

cupational medicine and safety technicians. However, the

Saúde, da Ordem dos Médicos. Aos olhos do Doutor, o exer-

cine; and competence in the management of health units.

identificar, prevenir e tratar doenças relacionadas com o

critical factor to success is the individual attitude to safety

cício da Medicina exige talento, conhecimento técnico e

According to the doctor, the practice of medicine requires

trabalho. A generalidade das empresas tem os serviços

culture, within the framework of the respective procedures.

uma constante actualização.

talent, technical knowledge and constant updating.

instituídos, liderados por especialistas em Medicina do Tra-

If we all participate safely, we will be more protected.

Today, we spend most of our time at work. Is medicine at
work a guarantee for the protection of workers?

balho e técnicos de segurança. No entanto, o factor crítico
Ser médico é uma questão de vocação?

Is being a doctor a question of vocation?

de sucesso é a atitude individual de cultura de segurança,

Sim. Mesmo sendo controversa a definição de vocação,

Yes. Although the definition of vocation is controversial,

enquadrado nos respectivos procedimentos. Se todos par-

nesta era ‘tecnológica’, em que tudo se treina ou aprende,

in this ‘technological’ age, where everything can be trained

o exercício da Medicina exige talento, conhecimento téc-

or learned, the practice of medicine requires talent, vast

88 \\ Villas&Golfe

ticiparmos seguramente, estaremos mais protegidos.

Villas&Golfe \\ 89

Em 2006, o Grupo dá início à sua internacionalização.
Qual tem sido a resposta dos mercados internacionais?

In 2006, the Group embarked on its internationalisation.
What has been the response of international markets?

Começámos em 2006 por internacionalizar em Espanha

We began our international forays in 2006 in Spain and

e deparámo-nos com um projecto ambicioso que requeria

we came across an ambitious project that very much re-

muito do nosso talento. Conseguimos ter muito sucesso.

quired our talent. We managed to enjoy great success with

Porém a crise no sector automóvel obrigou-nos a abran-

it. But the crisis in the motor industry forced us to slow

dar. Seguimos no ano seguinte para Angola, onde cons-

down. The following year we went to Angola, where we

truímos um grupo com as mesmas valências de Portugal,

built a group with the same values as the one in Portugal,

onde também temos a representação FedEX e a logística

where we also represent FedEX and contractual logistics,

contratual, além dos serviços aduaneiros. Hoje somos líde-

as well as customs services. Today we are market leaders,

res de mercado, porém, como todos conhecem, a crise fi-

but, as everyone knows, the Angolan financial crisis has

nanceira angolana também nos tem dificultado a transfe-

also made it difficult for us to transfer foreign currency

rência de divisas para Portugal. Seguiu-se Moçambique, e

to Portugal. Mozambique was next, and last year we took

o ano passado absorvemos a FedEx que tinha uma empre-

over FedEx, whicht had a local company. The business is

sa local. O negócio desenvolve-se a um ritmo mais lento

developing at a slower pace than in Angola, but it is doing

do que Angola, mas corre bem. A Moçambique seguiu-se

well. Mozambique was followed by Cape Verde, and it has

Cabo Verde, e tem sido um verdadeiro sucesso. Contamos

been a real success. We also represent FedEx here, and

também com a representação da Fedex, e sobretudo muito

above all, a lot of shipping and local distribution.

transporte marítimo e distribuição local.
Rangel Invest, SA is dedicated to very diverse business
A Rangel Invest, SA dedica-se a áreas de negócio muito

areas. Which one is the most profitable?

diversificadas. Qual é a mais
rentável?
A diversificação do gruTEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©PMC

po tem-se feito dentro do
mesmo perímetro da logística global, especializando
as empresas pelos diferentes

The diversification of the

«A Moçambique seguiu-se Cabo
Verde, e tem sido um verdadeiro
sucesso»\\ «Mozambique was
followed by Cape Verde, and it has
been a real success»

group has been done within the same scope of global
logistics,

specialising

the

companies for the different
businesses: Customs, Fairs
and Exhibitions, contractu-

Eduardo Rangel

negócios: Aduaneiro, Feiras

tratual industrial e de consumo,   uma especialização em

medicine logistics, land transport distribution in Europe

FUNDADOR DO GRUPO RANGEL \\ FOUNDER OF RANGEL GROUP

Logística de medicamentos, transporte terrestre de distri-

and domestic distribution, worldwide air and sea trans-

buição na Europa e distribuição doméstica, transporte aé-

port, international express transport. Profits are different

reo e marítimo pelo mundo; transporte expresso interna-

in each company, both by size and business, but the group
consolidates all its accounts, and publishes them.

e Exposições, Logística con-

al industrial and consumer
logistics, a specialisation in

Nasceu em Valadares, distrito do Porto, no seio de uma fa-

He was born into a humble family in Valadares, in the dis-

cional. As rentabilidades são diferentes em cada empresa,

mília humilde, mas o exemplo de vida do avô e a sua pró-

trict of Oporto, but the example of his grandfather’s life and

quer pela dimensão, quer pelo negócio a que se dedicam,

pria força de vontade transformaram o ajudante de despa-

his own willpower transformed the dispatcher’s assistant

porém o grupo consolida as suas contas de forma global,

chante na Alfândega do Porto no rosto de uma das maiores

at Oporto Customs into the face of one of the country’s

e são públicas.

holdings do país: o Grupo Rangel. Eduardo Rangel é forma-

largest holdings: the Rangel Group. Eduardo Rangel studied

do em Contabilidade e Gestão e diz-nos que acreditar no

Accounting and Management and tells us that believing in

projecto, trabalhar muito e ser um grande motivador de

the project, working hard and being a great team motiva-

equipas são alguns dos segredos para o sucesso. Em 2006

tor are some of the secrets to success. In 2006 the Group

Qualquer sucesso tem sempre por trás essencialmente

knows that customers come before anything else. Along

o Grupo iniciou o processo de internacionalização e hoje

embarked on its internationalisation process and today it

acreditar que é possível e trabalhar muito, ser um grande

with all this we cannot stop permanently thinking about

está presente também em África e na América do Sul.

is also present in Africa and South America.

motivador de equipas, seleccionar as melhores e criar um

innovating and compensating those who dedicate them-

verdadeiro espírito de grupo que saiba que acima de tudo

selves most to these principles.

O que motiva o Eduardo Rangel empreendedor?

The Rangel Group has become an example of business
success. What would you say is the secret to success?
Any success is always based on believing that it is pos-

O Grupo Rangel tornou-se um exemplo de êxito empresarial. Qual diria ser o segredo do sucesso?

sible and working hard, being a great motivator of teams,
choosing the best and creating a true group spirit that

What motivates the entrepreneur Eduardo Rangel?

estão os clientes. Aliado a tudo isto não podemos deixar de
pensar permanentemente em inovar e compensar aque-

What do you wish for the future of the company?

les que mais se dedicam a estes princípios.

Above all else I wish for much success, and for it to

Empreender para mim foi sempre a vontade de cons-

Being an entrepreneur for me has always meant the de-

truir, de desenvolver, de ser o mais moderno e tecnológico,

sire to build, to develop, to be the most modern and tech-

com espírito de serviço ao cliente. Essa foi sempre a men-

nological, with the spirit of customer service. That has al-

sagem que passei às minhas equipas.

ways been the message I have given to my teams.

continue developing the same principles with which it
O que deseja para o futuro da empresa?

was created.

Desejo, sobretudo, muitos sucessos, e que continue a desenvolver os mesmos princípios com que foi criada.
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Portugal. Na terceira década fortalecemos o segmento de

we strengthened the jewellery segment by launching the

jóias, lançando no mercado o segmento de joalharia e alta

jewellery and high jewellery segment on the market. We

joalharia. Reforçámos também o segmento de acessórios

have also strengthened the segment of fashion acces-

de moda com duas jóias em estado líquido, dois Eau de

sories with two jewels in a liquid state, the Eau de Parfum

Parfum, Gold Stone e Gold Rose, como as jóias comemo-

‘Gold Stone’ and ‘Gold Rose’, as the commemorative jewels

rativas dos 30 anos da marca. Comunicando fortemente a

of the brand’s 30-year anniversary. Communicating the

marca como distinção da própria jóia, tornámos a marca

brand strongly as a distinction from the jewellery itself, we

Eugénio Campos na marca portuguesa com mais notorie-

have turned the Eugénio Campos brand into a leading Por-

dade e uma das marcas com maior prestígio no sector.

tuguese brand and one of the most prestigious brands in
the sector.

Comemorou 30 anos de carreira em 2017. Que balanço
faz destas três décadas?

You celebrated 30 years of career in 2017. What is your

Foram três décadas fantásticas, de crescimento, de con-

assessment of these three decades?

solidação, notoriedade e prestígio, que nos permitiram

They were three fantastic decades of growth, consolida-

consolidar uma marca portuguesa no mundo da joalharia.

tion, fame and prestige, which have allowed us to establish

Foram 30 anos de muito empenho, trabalho, motivação
e paixão pelo trabalho desenvolvido. É olhar para este percurso e sentir orgulho, satisfação, e dizer: valeu a pena!

a Portuguese brand in the world of jewellery.
They were 30 years of commitment, work, motivation
and passion for the work undertaken. I look back on this
career and feel pride, satisfaction, and say: it was worth it!

Em que se inspira a marca Eugénio Campos?
Fundamentalmente inspira-se no seu criador, nas tendências de moda mundiais e, em especial, na mulher Eugénio Campos como o ideal de beleza e elegância.

Where does the brand Eugénio Campos find its inspiration?
Essentially, it is inspired by its creator, by worldwide

Atentos à valorização da
TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DIREITOS RESERVADOS

mulher na sociedade, as colecções são pensadas para
mulheres

exigentes,

em-

preendedoras e com muita

Eugénio Campos

atitude.

FUNDADOR E CEO DA EUGÉNIO CAMPOS JEWELS \\ FOUNDER AND CEO OF EUGÉNIO CAMPOS JEWELS

tecnológicos são importan-

Em que medida os avanços

fashion trends and, in par-

«Foram 30 anos de muito empenho,
trabalho, motivação e paixão pelo
trabalho desenvolvido» \\ «They
were 30 years of commitment, work,
motivation and passion for the work
undertaken»

ticular, by the Eugénio Campos woman, as the ideal of
beauty and elegance.
Attentive to enhancing
women in society, the collections are designed for
demanding, entrepreneurial
women with a lot of attitude.

tes para a arte da joalharia?
Os avanços tecnológicos são sempre importantes e em

To what extent are technological advances important

Nasceu em Vila Nova de Gaia e é formado em Gestão de

He was born in Vila Nova de Gaia and studied Business

todas as áreas. No sector da Joalharia permitem aper-

Empresas. Fundou a Eugénio Campos em 1987, inicial-

Management. He founded Eugénio Campos in 1987, ini-

feiçoar o acabamento da jóia, mas nunca prescindido da

Technological advances are always important and in all

mente direccionada para as jóias de prata de uso pessoal.

tially geared towards silver jewellery for personal use. But

mão-de-obra pois é um factor essencial em todas as pe-

fields. In the jewellery sector they allow us to perfect the

Mas a Eugénio Campos Jewels foi crescendo, alargando o

Eugénio Campos Jewels grew, expanding its range of

ças de joalharia. O trabalho manual dos artesãos é uma

finish of the jewellery, while never going without crafts-

seu leque de produtos, desde as pratas decorativas, às jóias

products, from decorative silver, to gold jewellery and,

arte que atribui às jóias valor e singularidade.

manship, as this is an essential factor in all jewellery piec-

em ouro e, mais recentemente, às duas jóias em estado lí-

more recently, two ‘jewels in a liquid state’. Eugénio Cam-

quido. Eugénio Campos fez 30 anos de carreira em 2017 e é

pos reached 30 years in his career in 2017 and is proud of

orgulho o que sente pelo percurso percorrido, por ter con-

the path he has taken, for having established a presti-

solidado, com prestígio, uma marca portuguesa no mundo

gious Portuguese brand in the world of jewellery, locally

da joalheira, aquém e além-fronteiras.

and abroad.

Qual a génese da Eugénio Campos?

for the art of jewellery?

es. The handcrafting of craftsmen is an art that gives value
Que estratégias de consolidação e crescimento tem a

and uniqueness to the jewellery.

Eugénio Campos Jewels delineadas para o futuro?
Para consolidação do mercado nacional bem como no
projecto de internacionalização, a nossa estratégia passa

What consolidation and growth strategies has Eugénio
Campos Jewels outlined for the future?

por fortalecer a marca com inovação nas novas colecções

To consolidate the national market, and as part of our

How did Eugénio Campos come about?

que permanentemente apresentamos. Apresentar produ-

internationalisation project, our strategy is to strengthen

A Eugénio Campos iniciou a sua actividade em 1987, co-

Eugénio Campos began operating in 1987, selling silver

tos diferenciadores é uma constante, nomeadamente no

the brand with innovation in the new collections that we

mercializando jóias em prata de uso pessoal. Na segunda

jewellery for personal use. In its second decade, in addition

segmento de acessórios de moda que completam o gla-

permanently unveil. Presenting unique products is a con-

década, para além de jóias em prata e em ouro, lançámos

to silver and gold jewellery, we launched a vast collection

mour da marca.

stant, particularly in the segment of fashion accessories

no mercado uma vasta colecção de pratas decorativas,

of decorative silver on the market, boosting this field with

impulsionando esta área com cinzelados e acabamentos

hand chasing and sublime, modern and innovative fin-

sublimes, modernos e inovadores, uma colecção única em

ishes, a unique collection in Portugal. In its third decade
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vinham desde há muito agitar consciências de um grupo

ultimately served as a stimulus to this initiative. The inten-

da sociedade civil e que acabaram por servir de estímu-

tion was to reach consensus in certain areas that would

lo a esta iniciativa. Pretendia-se encontrar consensos em

help political power in the difficult task and incessant

certas áreas que auxiliassem o poder político na difícil ta-

quest for solutions that lie ahead, introducing the ideas

refa e na incessante busca de soluções que têm pela frente,

and opinions of those who serve this cause daily.

dando a conhecer as ideias e as opiniões de quem serve
diariamente esta causa.

How do you think the convention went?
I think it went way beyond all expectations. It brought a

Que balanço faz da Convenção?

significant number of notable people to the debate, from

Considero que decorreu muito acima de todas as espec-

about 90 institutions, from the most respected areas of

tativas. Trouxe a debate um número significativo de pes-

health. My belief is that, after this forum, the conditions

soas notáveis, oriundas de cerca de 90 instituições, das

will exist for a Health Pact and that it will be possible to

mais conceituadas áreas da saúde. A minha convicção é de

find and give more value to what unites, rather than to

que, depois deste fórum, haverá condições para um Pacto

what separates the various players.

na Saúde e que será possível encontrar e valorizar mais o
que une, do que aquilo que separa os vários intervenientes.

You were Secretary of State for Health. Just how
‘healthy”’is Portugal’s NHS?

Foi secretário de Estado da Saúde. Como está a ‘Saúde’
do SNS?

It is important for us to have the humility to assume
that, despite the difficulties, when compared to most of

É importante que tenhamos a humildade de assumir que,

the world’s health systems, we can say that the Portu-

apesar das dificuldades, quando comparado com a maio-

guese have access to a good health service. By this we

ria dos sistemas de saúde
do mundo, se constata que
os portugueses têm acesso
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a um bom serviço de saúde.
Com isto não podemos dizer que tudo esteja bem! Em
abono da verdade importa

cannot say that everything

«A minha convicção é de que,
depois deste fórum, haverá
condições para um Pacto na Saúde»
\\ «My belief is that, after this
forum, the conditions will exist for a
Health Pact»

is okay! In all truthfulness, it
should be noted that the basic problems are for the most
part structural. Institutions,
like people, have to reinvent
themselves and rethink ev-

Eurico Castro Alves

referir que os problemas de

CONSULTOR NA WISEHS \\ CONSULTANTE OF WISEHS

as pessoas, têm de se reinventar e repensar todos os dias,

tem that permanently reforms itself! We have access to

garantindo assim a sua capacidade de adaptação. Também

the best and best prepared of everything at the best level,

o SNS tem de ser um sistema que se auto-reforme de for-

of anything happening in the world, and we want to con-

base são sobretudo estruturais. As instituições, tal como

ery day, thus ensuring their
potential

for

adaptability.

The NHS also has to be a sys-

É licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina da

He studied medicine at the Faculty of Medicine of the Uni-

ma permanente! Temos acesso a tudo o que há de melhor

tinue this way, while not forgetting the sustainability of

Universidade do Porto, com especialidade em Cirurgia

versity of Oporto, specialising in General Surgery, and then

e mais bem preparado ao melhor nível do que acontece no

the system.

Geral e competência em Gestão. Completou a sua forma-

management, before completing his training in the USA.

mundo, e queremos continuar assim, sem esquecer a sus-

ção nos EUA. Secretário de Estado da Saúde e presidente

Secretary of State for Health and chairman of Infarmed

tentabilidade do sistema.

do Infarmed são apenas alguns dos cargos que exerceu,

are just some of the posts he has held, while, among other

sendo que actualmente, entre outros, é director do De-

roles, he is currently director of the Surgery Department at

partamento de Cirurgia no Centro Hospitalar do Porto.

the Centro Hospitalar do Porto. He recently chaired the or-

Recentemente presidiu à comissão organizadora da Con-

ganising committee of the National Health Convention, an

Tenho muito gosto em participar neste projecto novo e

tant. WiseHS is a modern and futuristic service concept,

venção Nacional da Saúde, um debate inédito com todos

unprecedented debate involving every player within the

estimulante para o qual contribuo em tempo parcial, como

which is very enterprising and which aims to provide con-

os intervenientes do sector que «decorreu muito acima

health sector, which «far exceeded all expectations».

consultor sénior. A WiseHS é um conceito moderno e fu-

sultancy services in the field of health care, with respect to

de todas as espectativas».
Presidiu à comissão organizadora da Convenção Nacional da Saúde. O que desencadeou a iniciativa e quais foram
os seus objectivos?

vative project?
Que papel assume na WiseHS e em que consiste este
projecto inovador?

I am very pleased to participate in this exhilarating new
project for which I contribute part-time as a senior consul-

turista de serviços, muito empreendedor e que pretende

both people and companies. In this area I would highlight

You presided over the organising committee of the Na-

prestar serviços de consultadoria no âmbito da prestação

a very necessary and important concept for patients and

tional Health Convention. What stood behind this initia-

de cuidados de saúde, quer ao lado das pessoas, quer ao

their families, Concierge Saúde, which provides excellent

tive and what were its goals?

lado das empresas. Nesta área, destaco um conceito mui-

support for guidance in the case of serious illnesses.

About a year ago the Portuguese President laid down a

to necessário e importante para doentes e familiares: o

Há cerca de um ano, o Senhor Presidente da República

challenge to the country. In fact, it was the President who

Concierge Saúde, que consiste num excelente apoio para

lançou um repto ao país. Na verdade, foi o Senhor Presi-

sparked off a series of intentions that had long been stir-

orientação no caso de doenças graves.

dente que desencadeou um conjunto de desígnios que

ring the conscience of a group of civil society, and which
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What role do you play at Wise HS and what is this inno-
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parcerias com Instituições e Empresas sólidas, por termos

partnerships with well-established institutions and com-

o mesmo ideal de qualidade e excelência, que nos permite

panies, as we have the same ideal of quality and excel-

ter um atendimento consciente e personalizado. O impor-

lence, which allows us to offer mindful and personalised

tante não é quem somos, mas aquilo que fazemos.

service. What counts is not who we are, but what we do.

A medicina dentária há muito deixou de ser o único mo-

Dental medicine has long ceased to be the only reason

tivo pelo qual as pessoas se deslocam às clínicas. Que ou-

people go to clinics. What other areas does Ensanis cover?

tras valências tem a Ensanis?

Patients come to us because they know our opinion is

Os pacientes procuram-nos porque sabem que a nossa

exactly the same as if we were to give it to someone in our

opinião é exactamente a mesma que daríamos a um dos

family. And this is the case in any of the clinic’s specialities,

nossos familiares. E isto acontece em qualquer uma das

such as Dental Medicine, General Medicine, Psychology,

Especialidades da Clínica, como Medicina Dentária, Me-

Physiotherapy, Podiatry, Aesthetics, Visagism, etc. People

dicina Geral, Psicologia, Fisioterapia, Podologia, Estética,

also come to us in very serious situations, such as patients

Visagismo, etc. Somos igualmente procurados em situa-

with the most varied kinds of cancer, or patients who have

ções bastante graves como pacientes com os mais diver-

undergone previous treatments that have not gone well,

sos tipos de cancros, ou pacientes que foram submetidos

and also patients who have developed para-functional

a tratamentos anteriores que não correram bem e ainda

habits, such as clenching and grinding their teeth, leading

por pacientes que vão criando hábitos parafuncionais, de

to occlusal disorders.

aperto e ranger os dentes, levando a patologias oclusais.
How important is technology in clinics?
Qual é a importância da componente tecnológica nas
Clínicas?

In healthcare everything evolves quickly and we need to
be attentive and know how to keep up with developments

Na Saúde tudo evolui rapidamente e é preciso esTEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DIREITOS RESERVADOS

tarmos atentos e sabermos
acompanhar o desenvolvimento com inteligência, tirando dele o melhor partido

«O importante não é quem somos,
mas aquilo que fazemos» \\ «What
counts is not who we are, but what
we do»

possível, em prol de todas as

Eduarda Silva

in an intelligent manner,
taking as much advantage
of it as possible, in the interests of all the benefits we
can pass on to our patients.
Nowadays we can do fabulous things.

mais-valias que possamos facultar aos nossos pacientes.
Hoje em dia é possível fazermos coisas fabulosas.

ADMINISTRADORA DA ENSANIS \\ HEAD OF ENSANIS

What would be a very happy day for you in your working
life?

Profissionalmente, o que é para si um dia muito feliz?

A very happy day is when parents tell us that, ever since

Um dia muito feliz é quando os pais nos dizem que, des-

we taught their child how to brush properly, he insists on

Eduarda Silva é licenciada em Medicina Dentária, com

Eduarda Silva has a degree in Dental Medicine, postgrad-

de o ensino da escovagem que fizemos, a criança insiste

brushing his teeth, even when he is tired and demands

pós-graduação em Implantologia e Reabilitação Oral e em

uate training in Implantology and Oral Rehabilitation, as

em lavar os dentes mesmo quando tem sono e exige que

that his parents do the same – meaning, we are doing

Gestão de Unidades de Saúde, tendo participado também

well as in Healthcare Facility Management. She has also

os pais o façam também - quer dizer que estamos a fazer

our utmost in promoting oral health. It is when a patient

em diversos cursos de formação em Portugal, Espanha,

attended several training courses in Portugal, Spain,

o nosso melhor trabalho na Promoção da Saúde Oral. É

embraces you, saying «thank you», almost speechless

América Latina e no Continente Asiático. É administrado-

Latin America and Asia. She is head of Ensanis, a clinic

quando um paciente nos abraça, dizendo um «obrigado»

and with tears in their eyes – meaning that our effort has

ra da Ensanis, uma clínica que é uma referência na área da

that is a leading name in the area of dental medicine, but

quase sem voz e com lágrimas nos olhos - quer dizer que

been worth it. It is when one patient brings us another one

Medicina Dentária, mas com muitas outras valências, onde

with many other skills, where a first-rate multidiscipline

o nosso esforço valeu a pena. É quando um paciente nos

– meaning, they are satisfied and that there we have re-

uma equipa multidisciplinar de topo, em constante forma-

team, which is constantly training and which focuses on

leva outro - quer dizer que estão satisfeitos e que há uma

lationship of trust. A happy day is always when we get a

ção e servindo-se de uma forte componente tecnológica,

technology, works towards the same ideal of quality

relação de confiança. Um dia feliz é sempre que recebemos

smile of satisfaction and a sincere «thank you».

trabalha por um mesmo ideal de qualidade e excelência.

and excellence.

um sorriso de satisfação e um «obrigado» sincero.
Are there any projects that Ensanis is planning for the

A Ensanis nasceu há 14 anos. Que balanço faz destes
anos de actividade?

Ensanis came into being 14 years ago. How would you
assess the company’s performance in this time?

Há algum projecto que a Ensanis vá implementar nos
próximos tempos?

Durante estes anos procuramos realizar um investi-

Over these years we have sought to make ongoing in-

Continuaremos a apostar sempre em nova tecnologia

mento contínuo em tecnologia, inovação e formação pro-

vestments in technology, innovation and professional

associada à investigação e a fazer grandes apostas na for-

fissional. Construímos uma equipa multidisciplinar, que é

training. We have built a multidiscipline team, which is a

mação. Também teremos em breve novidades clínicas.

uma família, com protocolo de actuação próprio e fizemos

family, with its own working protocol and we have forged
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near future?
We will continue to focus on new technology associated
with research and to invest heavily in training. We will also
have new things at the clinic soon.
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O BIC é um dos grandes pilares em Angola, porquê?

newspapers every day. And fishing is now one of his hob-

O Banco BIC é um dos principais bancos angolanos, sendo

bies of choice.

o banco privado com maior rede comercial (227 agências),
presença em todas as províncias e 2060 trabalhadores.

BIC is one of the great pillars in Angola, why?
Banco BIC is one of the main Angolan banks, and is the

Está há alguns anos no mundo bancário, mas tem outras
actividades além desta. Quais são?

private bank with the largest commercial network (227
branches), presence in every province and 2060 employees.

Devo ser o decano dos trabalhadores da banca em
Angola, pois iniciei a actividade na banca em 1966, já lá

You have been in the banking world for some years, but

vão 52 anos. Como empresário tenho investido também na

you also have other activities apart from this one. Which

agricultura, pecuária, construção, etc.

are they?
I must be the doyen of bank workers in Angola, as I start-

Disse numa recente entrevista que os portugueses são

ed working in banking in 1966, that’s already 52 years. As

os parceiros ideais para os angolanos. Como é que os dois

an entrepreneur I have also invested in agriculture, live-

países poderiam estreitar ainda mais laços, de modo a

stock, construction, etc.

vincar parcerias duradouras?
Angola e Portugal têm todo o interesse em estreitar as

You said in a recent interview that the Portuguese are

relações económicas. Para isso contribui a mesma língua,

the ideal partners for Angolans. How could the two coun-

o conhecimento dos países por parte dos empresários e os

tries strengthen their ties even more, in order to create

séculos de relacionamento.

lasting partnerships?
Angola and Portugal have every interest in strengthen-

É um apaixonado pela agricultura, tendo já muito traba-

ing their economic relations. The same language; entre-

lho feito em Angola. Para si, o futuro de Angola vai passar

preneurs’ knowledge of the countries; and a relationship

pelo trabalho da terra?

lasting centuries have all contributed to this.

A agricultura e a agroindústria são parte essencial
TEXTO TEXT AMÉLIA SILVA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DIREITOS RESERVADOS

do desenvolvimento futuro
de Angola, pois poucos países no mundo têm as condições de clima e hídricas

Fernando Teles

de Angola.

PCA/PCE DO BANCO BIC \\ CHAIRMAN BORD OF DIRECTORS OF BANCO BIC

jectos que já está a desen-

Pode revelar-nos os pro-

«Aos 66 anos estou cada vez mais
ocupado, mas já selecciono mais
o que desejo fazer!» \\ «At 66 I’m
getting more and more busy, but I
am already more selective of what I
want to do!»

You are passionate about
agriculture, and have already done a lot of work in
Angola. Will Angola’s future
involve working the land in
your opinion?
Agriculture and agro-industry is an essential part of
Angola’s future development,

volver na área da agricultura, na sua Fazenda? E que novas

as few countries in the world have Angola’s climate and

ideias ainda lhe faltam implementar?

water conditions.

Fernando Mendes Teles é um dos decanos da banca ango-

Fernando Mendes Teles is one of doyens of Angolan

Há sectores em fase cruzeiro: milho, soja, arroz, suino-

lana. Apesar de ser natural de Alvarenga, Arouca, Portugal,

banking. Despite having been born in Alvarenga, Arouca,

cultura, confinamento de bovinos e indústrias de rações e

Can you tell us about the agricultural projects you are

tem dupla nacionalidade. Afinal já soma 35 anos de Angola

Portugal, he has dual nationality. After all, he has now lived

farinha. Está em início, a preparação da terra e plantas e a

already developing on your farm? And what new ideas do

e 31 anos de Portugal. É licenciado em Organização e Gestão

35 years in Angola and 31 years in Portugal. He has a degree

produção de café.

you still need to implement?

de Empresas pelo Instituto Universitário de Lisboa (Portu-

in business organisation and management from the Insti-

gal) e bacharel em Contabilidade e Administração, pelo Ins-

tuto Universitário de Lisboa (Portugal) and a bachelor’s

tituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa.
O seu nome está intimamente ligado ao Banco BIC, uma vez

There are sectors that are up and running: corn, soy, rice,
Que hobbies tem que o ajudam a aliviar o stresse?

pigs, confinement of cattle and feed and flour industries.

degree in accounting and administration from the Instituto

Os hobbies são a economia, os jornais económicos e so-

The preparation of the land and plants and the production

Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa. His

ciais, a pesca, os cavalos e o acompanhamento das activi-

que foi seu fundador e primeiro responsável, de 2005 a 2018.

name is closely linked to Banco BIC, as he was its founder

dades não bancárias.

Já antes tinha estado à frente do BancoDE Fomento Angola,

and the first person to head it, from 2005 to 2018. Previous-

de 1992 a 2005. No curriculum ainda junta o cargo de direc-

ly he was in charge of Banco De Fomento Angola, from 1992

Hoje é um homem mais ocupado do que há uns anos?

tor e quadro dos bancos de fomento nacional, BPI, Borges &

to 2005. His CV also includes the position of director and

Aos 66 anos estou cada vez mais ocupado, mas já selec-

Irmão e Banco de Crédito Comercial e Industrial, de 1966 a

executive of the national development banks, BPI, Borges

1992. Gestor, sócio e contabilista de várias empresas ao lon-

& Irmão and Banco de Crédito Comercial e Industrial, from

go da vida, deu, nos últimos anos, seguimento à paixão pela

1966 to 1992. Manager, partner and accountant of sever-

agricultura, trabalhando na sua Fazenda em Angola. Ainda

al companies throughout his life, he has been following

hoje não dispensa a leitura diária dos jornais. E faz da pesca

his passion for agriculture in recent years, working on his

um dos seus hobbies de eleição.

farm in Angola. Even today he can’t go without reading the
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of coffee, are in the initial phase.
What hobbies do you have that help you to unwind from

ciono mais o que desejo fazer!

the stress?
My hobbies are the economy, financial and social
newspapers, fishing, horses and the keeping abreast of
non-banking industries.
Are you a busier man today than you were years ago?
At 66 I’m getting more and more busy, but I am already
more selective of what I want to do!
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quando é feita num plano alimentar equilibrado e exercício

plan and tailored physical exercise plan, always brings

físico adaptado, traz sempre benefícios para a saúde, mes-

health benefits, even for aesthetic reasons. We must not

mo que seja por questões estéticas. Não podemos esque-

forget that excess weight carries with it many diseases,

cer que o excesso de peso arrasta consigo muitas patolo-

such as high blood pressure, diabetes, depression, vascu-

gias, como a hipertensão, diabetes, depressões, problemas

lar and osteoarticular problems, as well as being a major

vasculares e osteoarticulares, para além de ser uma das

cause of heart attacks and strokes.

principais causas dos enfartes e AVC.
Is it possible to be happy when dieting?
É possível ser-se feliz a fazer dieta?

The term «diet» has negative connotations in our soci-

O termo «dieta» tem na nossa sociedade uma cono-

ety, but etymologically it means «way of life». And if we

tação negativa, mas etimologicamente significa «modo

choose a way of life that brings us energy, greater vitality,

de vida». E se escolhemos um modo de vida que nos traz

greater and better longevity, we can only feel happy. If we

energia, maior vitalidade, maior e melhor longevidade, só

see the term «diet» as a diet aimed at weight loss, which is

nos podemos sentir felizes. Se entendermos o termo «die-

too restrictive and does not match the needs of the person,

ta» como regime alimentar visando a perda de peso, de-

then I can understand that it may not be a source of plea-

masiado restritivo, e que não se adapta às necessidades da

sure. However, this is just a bad way of understanding the

pessoa, aí consigo entender que não seja fonte de prazer.

process of weight loss.

No entanto, essa é apenas uma forma errónea de entender
o processo da perda de peso.

There has been a new wave of chefs, who advocate the
choice of fresh and seasonal produce. Does this make life

Tem surgido uma nova vaga de chefs que defendem a
oferta de produtos frescos e sazonais. Isso facilita a vida
de quem quer jantar fora e ter uma alimentação saudável?

easier for those who want to dine out and have a healthy
diet?
If we opt for seasonal produce, we are always making

Se optarmos por produtos
sazonais, estamos sempre a
tirar o maior partido de cada
TEXTO TEXT SÉRGIO GOMES DA COSTA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©PMC

alimento e isso só pode ser
benéfico para a saúde e para
o ambiente. Esta prática,
mais do que adoptada nas
ocasionais saídas para refei-

Fernando Póvoas

ções fora, deve ser um hábito

the most of every food and

«Tenho passado a minha vida a
tornar as mulheres ainda mais
bonitas, elegantes e saudáveis»
\\ «I have spent my life making
women even more beautiful, elegant
and healthy»

diário nas nossas casas.

FUNDADOR DA CLÍNICA DR. FERNANDO PÓVOAS \\ FOUNDER OF DR. FERNANDO PÓVOAS CLINIC

this can only be beneficial to
health and the environment.
This practice, more than being adopted on occasional
meals out, should be a daily
habit in our homes.
What benefits do you find
in your walking habit?

Walking, in addition to helping weight loss, has a number
Que benefícios encontra no hábito que tem de fazer caminhadas?

of advantages: it fights osteoporosis, improves sleep quality, improves respiratory capacity in addition to relaxing the

Tornou-se famoso pelas dietas, sendo o médico a quem

He became famous for the diets he prescribed, and is the

A caminhada, para além de ajudar na perda do peso, tem

muitas figuras públicas ligam quando o peso sai dos limi-

doctor to whom many public figures go when their weight

um sem número de vantagens: combate a osteoporose,

tes. Foi uma prática que começou num centro de saúde,

becomes a problem. It was a practice that he began in a

melhora a qualidade do sono, melhora a capacidade respi-

You have opened several stores in recent years. What

enquanto médico de família, e os bons resultados leva-

health centre when he was a general practioner, and the

ratória, assim como relaxa a mente, fortalece os músculos

led you to enter the fashion industry? Has it been a suc-

ram-no naturalmente à especialização nessa área. Tem

good results naturally led him to specialise in this field. To-

e melhora a auto-estima.

cessful operation?

hoje clínicas no Porto, Lisboa e Luanda, assim como vários

day he has clinics in Oporto, Lisbon and Luanda, as well as

livros dedicados ao emagrecimento e à vida saudável. Isto

several books dedicated to weight loss and healthy living.

Abriu várias lojas nos últimos anos. O que o levou a

elegant and healthy, and being well dressed will certainly

sem esquecer a sua paixão pelo Futebol Clube do Porto,

Not to mention his passion for FC Porto, where he was a

entrar na área da moda? Tem sido uma operação bem

raise their self-esteem. I have two showrooms, in which I

onde foi médico durante 22 anos e é membro de órgãos di-

doctor for 22 years and is a member of the governing bod-

sucedida?

represent several brands of clothing, essentially Italian,

rigentes. Não por acaso, tem muitas vezes a companhia de

ies. It’s not by chance that he often has Pinto da Costa for

Pinto da Costa nas suas caminhadas matutinas.

company on his morning walks.

Quem o procura para emagrecer está normalmente
mais preocupado com a imagem ou com a saúde?

Are the people who come to you to lose weight usually
more concerned about image or health?

I have spent my life making women even more beautiful,

Tenho passado a minha vida a tornar as mulheres ainda

which I sell to different stores in Portugal and Africa and to

mais bonitas, elegantes e saudáveis, e estarem bem vesti-

the six stores I have in Oporto, Lisbon and Freeport, with

das vai, com certeza, elevar a sua auto-estima. Tenho dois

which I am very satisfied in business terms.

showrooms, nos quais sou representante de várias marcas
de roupa, essencialmente italiana, que vendo para as di-

Na minha prática clínica deparo-me com as duas situa-

In my clinical practice I come across both situations.

ferentes lojas de Portugal e África e para as seis lojas que

ções. No entanto, muitos pacientes que inicialmente se

However, many patients who are initially motivated sole-

tenho no Porto, em Lisboa e no Freeport, com cujo negócio

motivam apenas por questões estéticas acabam por sen-

ly by aesthetic issues end up feeling countless benefits to

estou muito satisfeito.

tir inúmeros benefícios para a sua saúde. A perda de peso,

their health. Weight loss, when done with a balanced food
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mind, strengthening muscles and improving self-esteem.
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comercialização de areia. Fruto da evolução do mercado, a

go on to focus on quarrying stone with the acquisition of

empresa viria a apostar na extracção de pedra com a aqui-

its first stone quarry in 2001. In 2008, it started exporting

sição da primeira pedreira em 2001. Em 2008, inicia a ex-

stone. 2011 saw construction start on a modern stone pro-

portação de pedra. Em 2011, é iniciada a construção de uma

cessing unit. In 2017, the FAFStone Premium brand was

moderna unidade de transformação de pedra. Em 2017, foi

created for the luxury segment. In ten years the company

criada a marca FAFStone Premium para o segmento de

has turned into an exporter and now exports about 70% of

luxo. Em dez anos a empresa transforma-se numa expor-

what it produces.

tadora, passando a exportar cerca de 70% do que produz.
You sell a wide range of products. What is FAFStone PreComercializam uma variada gama de produtos. Em que
consiste a FAFStone Premium?

mium?
FAFStone Premium is a brand created in 2017 for the lux-

A FAFStone Premium é uma marca criada em 2017 para o

ury segment. Its main target is the façades and interiors

segmento de luxo. Tem como alvo principal o mercado das

market. It has a range of products such as Marble, Lime-

fachadas e interiores. Dispõe de uma gama de produtos

stone, Onyx, Travertine and Granite. With this new brand

como o Mármore, Calcário,
Onyx, Travertino e Granito. Pretendemos, com esta
nova marca, entrar em novos
mercados internacionais.
A aposta em novas tecnoTEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DIREITOS RESERVADOS

logias, equipamentos e maquinaria de topo conferem à
empresa maior competitividade?
Além de conferirem maior

we intend to enter new in-

«A FAFStone Premium é uma marca
criada em 2017 para o segmento
de luxo. Tem como alvo principal o
mercado das fachadas e interiores»
\\ «FAFStone Premium is a brand
created in 2017 for the luxury
segment. Its main target is the
façades and interiors market»

Fernando Jorge Silva

competitividade

CEO DA FAFSTONE \\CEO OF FAFSTONE

ção tecnológica no sector tem sido muito rápida e exige uma

proporcio-

nam um excelente nível de qualidade e eficiência. A evolupermanente actualização.

ternational markets.
Does investment in new
technologies,

equipment

and machinery make the
company more competitive?
Besides granting greater
competitiveness they provide an excellent level of
quality and efficiency. Technological developments in
the sector have been very

fast and require constant updating.
The company has always strived for excellence, innovation and quality of service. Have the markets recognised

É natural de Santa Maria de Bouro, distrito de Braga, e li-

He was born in Santa Maria de Bouro, in the district of

A empresa sempre perseguiu a excelência, a inovação e

cenciou-se em Informática de Gestão. Fernando Jorge Silva

Braga, and has a degree in IT Management. Fernando Jorge

a qualidade de serviço. Os mercados têm reconhecido es-

começou a trabalhar na FAFStone em 1994, tendo também

Silva started working at FAFStone in 1994, and has also

tes valores?

estado envolvido em projectos nas áreas do imobiliário e da

been involved in real estate and IT projects. In Portugal,

Embora o mercado seja também extremamente exigen-

informática. Em Portugal, faz parte da direcção da ANIET –

he is part of the board of ANIET - Association of Quarry-

te em termos de preço, em geral os bons parceiros reco-

Associação da Indústria Extractiva e Transformadora. Em

ing and Processing Industries. In Angola, he is involved in

nhecem o nosso trabalho.

Angola, está ligado a um projecto de uma escola privada

a private school project and a foundation that aims to help

e de uma Fundação que tem como objectivo ajudar a po-

the population. As CEO of FAFStone, Fernando says that,

pulação. Na qualidade de CEO da FAFStone, Fernando diz

although the market is demanding, «good partners gener-

que, embora o mercado seja exigente, «em geral os bons

ally recognise our work».

parceiros reconhecem o nosso trabalho».

these values?
Although the market is also extremely price-sensitive,
good partners generally recognise our work.
Do future strategies include consolidating or conquering
new markets?
We intend to consolidate the European market and en-

As estratégias futuras passam por consolidar ou con-

ter markets such as Canada, the USA and the Middle East.

quistar novos mercados?
Pretendemos consolidar o mercado europeu e entrar em
mercados como o Canadá, os EUA e o Médio-Oriente.

FAFStone is a company whose origins date back to 1985.
A FAFStone é uma empresa cujas origens remontam
a 1985. Quais foram as principais mudanças na empresa
desde a sua fundação até à actualidade?

What were the main changes to the company from its
foundation to the present?
FAFStone was created by Fernando Almeida da Silva in

A FAFStone foi criada em 1985 por Fernando Almei-

1985. Its initial activity was the quarrying and sale of sand.

da da Silva. A sua actividade inicial foi a extracção e

As a result of the evolving market, the company would
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finanças, proporcionou um contacto e acompanhamento
estreito da actividade do sector.

Is the process of transition of the bank’s name in Portugal now complete?
In EuroBic’s opinion, the change of brand has been con-

O processo de transição da denominação do banco, em
Portugal, já está terminado?

cluded and the legal determinations that have forced this
change have been satisfied. We currently have a new, un-

No entender do EuroBic a mudança de marca está con-

mistakable brand. A brand that preserves the origin and

cluída e estão satisfeitas as determinações judiciais que

history of the bank and affirms it as a bank that has the

obrigaram a essa alteração. Dispomos actualmente de

ambition to stand out in the Portuguese and European are-

uma nova marca inconfundível. Uma marca que preserva a

na, and in its relationship with other continents.

origem e história do Banco e o afirma como um banco que
tem a ambição de se destacar no espaço português e europeu e na sua relação com outros continentes.

Is technology and digital transformation important for
the development of the bank?
Technological development has long had a huge impact

A tecnologia e a transformação digital são importantes
para o desenvolvimento do Banco?

on banking activity. No bank would survive if it does not
overcome the challenges posed by digital transformation.

O desenvolvimento tecnológico há muito que tem vindo

That is why it is a strategic priority for EuroBic, to which we

a ter um enorme impacto na actividade bancária. Nenhum

have devoted significant human and financial resources.

banco sobreviverá se não vencer os desafios colocados

However, I would remind you that banks’ relationship with

pela transformação digital. Por isso constitui uma priorida-

their customers must always be based on trust and there

de estratégica para o EuroBic a que temos dedicado recur-

will always be a time when eye contact will be necessary.

sos humanos e financeiros muito significativos. Todavia,
recordo que a relação dos
bancos com os seus clientes deve sempre assentar
TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DIREITOS RESERVADOS

na confiança e haverá um
momento em que o contacto olhos nos olhos será
necessário.

Fernando Teixeira dos Santos
PCE DO EUROBIC \\ PRESIDENT OF THE EXECUTIVE BOARD OF EUROBIC

Qual é o foco da estratégia
comercial do EuroBic?
O principal foco do Banco é

What is the focus of

«Queremos ser um banco de
retalho com uma forte aposta nos
segmentos de Particulares e de
Pequenas e Médias Empresas»
\\ «A society without art doesn’t
function properly art doesn’t
function properly»

crescer, ganhar dimensão no

EuroBic’s business strategy?
The main focus of the
bank is to grow, to grow in
size in the national market
through the increase of its
turnover. Banking inevitably
involves risks and therefore good risk identification,
assessment and mitigation
system must be ensured so
as to never compromise the

mercado nacional através do aumento do seu volume de

interests of the people who entrust their resources to the

Fernando Teixeira dos Santos nasceu na Maia e da sua

Fernando Teixeira dos Santos was born in Maia and his

negócios. A actividade bancária envolve inevitavelmen-

bank. We want to be a retail bank with a strong stake in

vasta formação faz parte um doutoramento em Economia

rich educational background includes a PhD in Econom-

te riscos e por isso há que assegurar um bom sistema de

the Private Individual and Small and Medium Enterprises

pela Universidade da Carolina do Sul, EUA. A sua actividade

ics from the University of South Carolina, USA. His profes-

identificação, avaliação e mitigação de riscos, por forma a

segments, including so-called Small Businesses.

profissional é ainda mais rica, sendo que o facto de ter sido

sional background is even richer, and the fact that he was

nunca comprometer os interesses daqueles que confiam

Ministro das Finanças foi o cargo que lhe deu mais visibi-

Minister of Finance was the position that put him more in

os seus recursos ao Banco. Queremos ser um banco de re-

lidade e, revela, lhe deu capacidades e ferramentas para o

the public eye and, he reveals, gave him skills and tools for

talho com uma forte aposta nos segmentos de Particulares

cargo que ocupa hoje no EuroBic: Presidente da Comissão

his position today at EuroBic: President of the Executive

e de Pequenas e Médias Empresas, incluindo os chamados

Executiva. Teixeira dos Santos fala-nos de estratégias, de

Committee. Teixeira dos Santos talks to us about strate-

Pequenos Negócios.

objectivos e, entre outros assuntos, da importância do de-

gies, goals and, among other subjects, the importance of

senvolvimento tecnológico no sector bancário.

technological development in the banking sector.

mercado, um dos grandes objectivos a que se propõe?
Has your vast CV, and in particular being Minister of Fi-

No âmbito da estratégia definida, definimos pacotes de

sido Ministro das Finanças, é uma mais-valia para o cargo

nance, proved an asset to your current position at EuroBic?

produtos e serviços ajustados a diferentes segmentos da

Without a doubt. Holding a governmental position requi-

nossa clientela, particulares ou empresas. Uma oferta di-

Sem dúvida. O exercício de um cargo governativo exige

res leadership, communication and strategic vision. These

ferenciada e diferenciadora e em condições competitivas.

capacidade de liderança, comunicação e visão estratégica.

are also key attributes in the banking sector. In addition to

Pretendemos ser capazes de estar com os nossos clientes

Estes são também atributos fundamentais no sector ban-

this, having been in the specific area of finance, has ena-

nos momentos importantes da sua vida ou do seu negócio.

cário. Para além disso, tendo sido na área específica das

bled close contact and monitoring of the sector’s activity.

104 \\ Villas&Golfe

As part of the defined strategy, we define product and
service packages adjusted to different segments of our
clientele, private individuals or companies. A unique and

De que forma o EuroBic pretende duplicar a quota de

O seu vasto curriculum, nomeadamente o facto de ter
que ocupa hoje no EuroBic?

How does EuroBic intend to double its market share, one
of its main goals?

distinctive product range under competitive conditions.
We want to be able to be with our customers in the important moments of their life or their business.
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ano depois, comprámos as Águas S. Cristóvão. Este ano

company in Spain, which we are renovating to be on the

adquirimos uma empresa em Espanha que estamos a re-

market in November. We expect to have a new factory in

modelar para, em Novembro, estar no mercado. Esperamos

Portugal next year.

no próximo ano ter uma nova unidade fabril em Portugal.
What makes Healsi a premium water?
O que faz da Healsi uma água premium?

Healsi is a premium water because of its chemical com-

A Healsi é uma água premium quer pela sua composição

position, with a high concentration of silica, 61 mg/litre and

química, com uma alta concentração em sílica, 61 mg/litro

a neutral pH, which gives it excellent health benefits; be-

e um pH neutro, o que lhe confere excelentes benefícios

cause of the quality of the water; and because of the de-

para a nossa saúde, quer pela qualidade da água, quer pelo

sign of its packaging, which highlights to the sophisticated

design da sua embalagem, que remete para um produto

nature of the product. Indeed, it should be noted we have

sofisticado. Aliás é de salientar o facto de já termos recebi-

already been given two awards in these areas: water qual-

do prémios internacionais nas duas vertentes: a qualidade

ity and packaging design.

da água e o design da embalagem.
Healsi has triggered the brand’s expansion abroad.
A Healsi foi o gatilho para o processo de internacionalização. Em que mercados apostaram e/ou pretendem chegar?

to reach?

A Healsi foi sem dúvida a grande embaixatriz do Grupo

Healsi has been without a doubt the grand ambassador

Outeirinho. O nosso mercado é global. Já estamos nos cin-

for the Outeirinho Group. Our market is global. We are al-

co continentes.

ready on five continents.

Em que medida as inovações tecnológicas são uma
ferramenta indispensável para a área de actividade
do Grupo?

To what extent are technological innovations an indispensable tool for the Group’s area of activity?
We currently have three production units – Outeirinho,

Temos actualmente três
unidades fabris – a OuteiTEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DIREITOS RESERVADOS

What markets have you invested in and/or do you intend

rinho, em Fafe; a Aguarela
do Mundo, na Chamusca; e
a Muralha de Água, em Resende – a funcionar com

Francisco Ferreira

reformulações

profundas

PRESIDENTE DO GRUPO OUTEIRINHO \\ CHAIRMAN OF OUTEIRINHO GROUP

investimentos, vultosos, le-

nos seus equipamentos com
tecnologia de ponta. Estes

«A Healsi é uma água premium,
quer pela qualidade da água, quer
pelo design da sua embalagem»
\\ «Healsi is a premium water;
because of the quality of the water;
and because of the design of its
packaging»

vam a uma maior produtivi-

in Fafe; Aguarelo do Mundo,
in Chamusca; and Muralha
de Água, in Resende – all operating with equipment featuring the latest technology.
These major investments
have lead to greater productivity, quality control and
greater customer responsiveness. In Spain, at Águas
Minerais de Avila, we are

dade, maior controlo de qualidade e maior capacidade de

revamping the company with the purchase of new equip-

É licenciado em Medicina e, de facto, foi médico durante

He has a degree in medicine and, in fact, he was a doctor

resposta aos clientes. Em Espanha, na Águas Minerales de

ment, to be prepared for the supply orders we know, given

18 anos. Quis o destino, ou a vontade própria, que tivesse

for 18 years. Fate decided, or perhaps he did himself, that

Ávila, estamos a reformular a empresa com a aquisição

the quality of this water, will be large in volume. We have a

dedicado mais de uma década da sua vida à presidência

he should dedicate more than a decade of his life to being

de novos equipamentos, para estarmos preparados para

have the largest water bottling plant in Portugal, and the

da Câmara Municipal de Vizela. Voltou-se para o negócio

the mayor of Vizela. He turned his attention to the water

os pedidos de fornecimento que sabemos que vão ser de

Healsi plant features the best technology available on the

das águas em 2009, ano em que deu início à construção

business in 2009, the year in which he started the con-

grande volume, pela qualidade desta água. Temos a maior

market! We produce our own PET packaging internally,

da Aguarelo do Mundo, na Chamusca. Apesar de oficial-

struction of Aguarelo do Mundo, in Chamusca. Despite

linha de engarrafamento de água em Portugal, e a linha

which, in view of the complexity of its design, requires cut-

mente aposentado, Francisco Ferreira não pára de viajar

officially being retired, Francisco Ferreira never stops trav-

Healsi incorpora a melhor tecnologia que há no mercado!

ting-edge technology and a great deal of know-how.

para todos os lugares onde o Grupo Outeirinho desen-

elling to all the places where the Outeirinho Group works.

Nós produzimos internamente as próprias embalagens de

volve actividade. Embora o Grupo já esteja presente nos

Although the Group is already present on five continents,

PET que, face à complexidade do seu design, exigem tec-

cinco continentes, há ainda muitos projectos ambiciosos

there are still many ambitious projects for the future.

nologia de ponta e grande know-how.

para o futuro.

Within three to four years, we want to reach a turnover
Águas de S. Martinho was the Group’s first project. What

Águas de S. Martinho foi o primeiro projecto do Grupo.
Que outros nasceram desde então?

What new challenges do you want to embrace in the
near future?

others have come into being since then?

Que novos desafios pretendem abraçar num futuro
próximo?

Many! This is a highly dynamic group. Outeirinho, Tur-

Num prazo de três a quatro anos, queremos atingir um

Diversos! Este é um grupo com uma grande dinâmica. A

ismo e Indústria S.A., owner of Águas S. Martinho, was

volume de vendas três vezes superior ao actual, ultra-

Outeirinho, Turismo e Indústria S.A., detentora das águas S.

acquired in 1999. In 2009, we created and built from

passando os 100 milhões de euros. Temos ainda um outro

Martinho, foi adquirida em 1999. Em 2009, criámos e cons-

scratch Aguarelo do Mundo, in Chamusca. A year later,

desafio que será a montagem de uma empresa, uma nova

truímos de raiz a Aguarela do Mundo, na Chamusca. Um

we purchased Águas S. Cristóvão. This year we acquired a

unidade produtiva, num horizonte temporal de três anos,

three times greater than our current figures, exceeding
the 100 million Euro mark. We also have another challenge
that will be setting up a company, a new production unit,
within a three-year time frame, with a very special water.

com uma água muito especial.
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Hoje somos um destino que começa a ser conhecido no

are a destination that is started to be known in the central

centro da Europa e também na América do Norte. Os Aço-

Europe and also in North America. The Azores have ente-

res têm feito um trabalho de parceria junto do trade desses

red a work partnership with the trade of these markets,

mercados apoiando-os na divulgação do destino. A nossa

supporting them in promoting the destination. We have

oferta tem vindo a ser qualificada e temos vindo a criar

improved the quality of what we have to offer here and we

produtos de grande qualidade, daí fazer parte da nossa es-

have been creating products of great quality, hence part of

tratégia a captação de pequenos nichos, que todos juntos

our strategy is to capture small niches, which all together

fazem dos Açores um destino de Natureza e de turismo ac-

make the Azores an exemplary destination of nature and

tivo exemplar.

active tourism.

Um desses objectivos é a descentralização do sector do
turismo. Porquê?

One of these goals is the decentralisation of the tourism
sector. Why?

A descentralização do turismo teve como consequência,

The decentralisation of tourism has resulted in the alloca-

por um lado, a atribuição de fundos por parte da adminis-

tion of funds by the central administration on the one hand

tração central aos poderes regionais e locais, com vista es-

to regional and local authorities, with a view, essentially, to

sencialmente à promoção turística do território; e, por outro,

promoting tourism in the territory and, on the other, to com-

às empresas, apoiando as suas estratégias de investimento

panies in support of their investment and development

e desenvolvimento. A conjugação destes meios alavanca a

strategies. The combination of these means boosts tourism

actividade turística e promove a redistribuição da riqueza

and promotes the redistribution of wealth between tourism

entre territórios emissores e receptores de turismo.

territories sending and welcoming tourists.

Quais são hoje em dia os grandes desafios do Turismo

What are the major challenges facing tourism in Portu-

em Portugal?
O turismo terá de ser compatível com um desenvolvimento sustentável; preserTEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DIREITOS RESERVADOS

vando o estilo de vida das
populações locais, a nível tradicional e cultural, incluindo

gal at the moment?

«O turismo terá de ser compatível
com um desenvolvimento
sustentável» \\ «Tourism will have
to be compatible with sustainable
development»

Tourism will have to be
compatible with sustainable development; preserving
the lifestyles of local populations, in terms of tradition
and culture, including the

Francisco Coelho

as populações na actividade,

tilha dos benefícios e promovendo a exploração paisagística

shared and promoting landscape exploration through pre-

PRESIDENTE DA DIRECÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE TURISMO DOS AÇORES \\ CHAIRMAN OF THE AZORES TOURISM ASSOCIATION

mediante a preservação e sustentabilidade ambiental.

servation and environmental sustainability.

permitindo que ocorra a par-

Qual é a estratégia de promoção do Turismo dos Açores?

populations in the industry,
allowing the benefits to be

What is the promotion strategy of the Azores Tourism

Foi administrador da Universidade dos Açores de 1996 a

He was chancellor of the University of the Azores from

A Turismo dos Açores tem como objectivos alavancar a

2011, assim como assumiu o cargo de director executivo

1996 to 2011, as well as holding the post of Executive Direc-

notoriedade dos Açores e posicionar o destino como ex-

The goals for the tourism association in the Azores inclu-

do Turismo dos Açores de 2013 a 2016. Em 2016, Francisco

tor of the Azores Tourist Board from 2013 to 2016. In 2016,

clusivo e de natureza exuberante, junto dos mercados, e,

de raising the profile of the Azores in markets and positio-

Coelho foi eleito presidente da Direcção da Associação de

Francisco Coelho was elected chairman of the board of

pelo facto de sermos arquipélago, o desafio principal estará

ning the destination as an exclusive one of lush nature and,

Turismo dos Açores. A descentralização do sector do tu-

the Azores Tourism Association. His priorities have inclu-

na questão das ligações com os diferentes mercados.

because we are an archipelago, the main challenge will be

rismo, a promoção e qualificação, e o desenvolvimento

ded the decentralisation of the tourism sector, promotion

sustentável têm sido algumas das suas prioridades. A na-

and improving quality, and sustainable development. Lush

tureza exuberante e a dimensão atlântica são – refere – al-

nature and their Atlantic dimension are – he says – some

gumas das características que contribuem para tornar os

of the characteristics that contribute to making the Azores

Açores um destino exclusivo.

an exclusive destination.

Association?

the matter of connections with the different markets.
Qual é o contributo do Turismo dos Açores para a marca
Portugal?
A marca Açores acrescenta à marca Portugal uma di-

What contribution does the Azores Tourism Association
make to the Portugal brand?

mensão atlântica e de diferenciação cultural e ambiental

The Azores brand adds an Atlantic dimension to the

que nasce da bela natureza que os Açores têm para ofere-

Portugal brand, along with a cultural and environmental

É presidente da Direcção da Associação de Turismo dos

You only became the chairman of the Azores Tourism

cer a quem os visita e ainda duma visão metafórica e poé-

differentiation, which stems from the beautiful nature that

Açores há muito pouco tempo. Já conseguiu pôr em prática

Association very recently. Have you been able to put into

tica que transforma as paisagens, objectos, pessoas, sabo-

the Azores have to offer anyone who visits them and also

alguns dos objectivos a que se propunha?

practice some of the goals you set yourself?

res e texturas dos Açores numa tipografia icónica.

from a metaphorical and poetic vision that transforms the

A Turismo dos Açores tem estado a trabalhar em duas

Azores Tourism has been working in two areas of ex-

áreas de extrema importância: a promoção e qualificação.

treme importance: promotion and improving quality. The

Uma primeira tem que ver com a questão da notoriedade

first has to do with the issue of raising our profile in the

nos mercados internacionais considerados prioritários.

international markets considered as priorities. Today we
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landscapes, objects, people, flavours and textures of the
Azores into an iconic style.
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e o silêncio meditativo se exponham com naturalidade.

austerity and meditative silence are naturally exposed. I

Gostaria que a história toda fosse presente em cada mo-

would like the whole story to be present in every moment,

mento, que é o que se desconhece e, ao mesmo tempo, o

which is what is unknown and at the same time, what is

que se pretende alcançar.

intended to be achieved.

Trabalha por séries, de acordo com um tema, ou procura

Do you work in series, according to a subject, or do you

depois um título para abrigar as obras que produziu num

wait until afterward to look for a title to cover the works

determinado período?

that you produced in a certain period?

Normalmente, organizo o meu trabalho como respostas a

Normally I organise my work as answers to specific sub-

temas específicos que me ocupam o pensamento, ou então

jects that occupy my thinking, or to invitations and on the

a convites e em função de um espaço, ou ainda a assuntos

basis of a space, or to subjects that stimulated me to em-

que me estimularam o início de alguma procura. Os títulos

bark on some quest. The titles are just names, where it is

são apenas nomes, onde é necessário atribuir uma identi-

necessary to assign identification to someone, to a place or

ficação a alguém, a um lugar ou entidade. Facilitam-se as

entity. It makes things easier: the public appreciates it and

coisas: o público aprecia e o artista melhor se organiza.

the artist is better organised.

É um artista metódico nos hábitos de trabalho ou segue
uma abordagem mais instintiva?

Are you a methodical artist in your work habits or do
you follow a more instinctive approach?

Não me considero um artista metódico, apesar de ir dia-

I do not consider myself a methodical artist, although I

riamente ao estúdio e ter de cumprir tarefas e exigências

go to the studio every day and have to fulfil different tasks

distintas em função das diferentes galerias, de comissários

and requirements depending on the different galleries,

ou donos da obra, se assim se pode falar de quem enco-

commissioners or owners of the work, if you can talk like

menda, sejam exposições, arte pública, ilustração, confe-

this about those who do the commissions, be they exhibi-

rências, etc.

tions, public art, illustration,

Como docente, que muTEXTO TEXT SÉRGIO GOMES DA COSTA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DIREITOS RESERVADOS

danças foi encontrando nos
estudantes entre o princípio
do seu percurso e os dias
de hoje?
Creio que hoje um estu-

Francisco Laranjo

dante tem de ter uma prepa-

ARTISTA PLÁSTICO \\ ARTIST

num

ração muito mais exigente
contexto

pluridisci-

«A minha obra procura responder,
de modo lúcido e totalmente
emocional, às questões essenciais
do mundo» \\ «My work seeks
to respond, in a lucid and totally
emotional way, to the essential
questions of the world as I see it»

plinar, sem abdicar de uma

conferences, etc.
As a lecturer, what changes have you noticed in students between the beginnings of your career and
today?
I believe that today a student has to be much more
prepared in a multidisciplinary context, while retain-

consciência séria e muito escrupulosa sobre o carácter

ing a serious and very scrupulous awareness about the

O seu trabalho revela-se a partir de uma gramática esta-

His work reveals itself through an established grammar,

das respostas, como artista, que lhe vão ser exigidas. O seu

nature of the answers, as an artist, that will be demanded

belecida, traduzindo o instante com gestos fluidos e límpi-

translating the moment with flowing and limpid gestures,

universo é de muito maior exposição mediática e crítica,

of them. Their universe is of much greater media and crit-

dos, numa acumulação cromática de tempos. São já várias

in a chromatic accumulation of tenses. His art career has

mesmo sem o seu exercício formal, logo mais complexa. E

ical exposure, even without their formal exercise, and as

décadas de percurso artístico, essencialmente dedicado à

spanned several decades, essentially dedicated to paint-

mais complexo o juízo.

such more complex. And the judgment is more complex.

pintura, mas também com incursões noutras áreas, de que

ing, but also venturing into other fields, such as the stained

são exemplo os vitrais na Igreja de São Martinho de Cedo-

glass windows in the São Martinho de Cedofeita church, in

feita, no Porto, e na Igreja da Sagrada Família, em Chaves,

Oporto, and the Sagrada Família church in Chaves, not to

sem esquecer o painel cerâmico no Instituto Português

mention the ceramic panel at the Portuguese Institute of

Um legado de resistência pela liberdade de criação e de

A legacy of resistance for freedom of creation and

de Oncologia, no Porto. Tem ainda um trajecto assinalável

Oncology, in Oporto. He also has a fine record as a lecturer,

pensamento, que é mais ilusão do que realidade, pois os es-

thought, which is more illusion than reality, because stu-

como docente, tendo sido director da Faculdade de Belas

having been director of the Fine Arts Faculty at the Univer-

tudantes nem sempre têm coragem de contrariar os seus

dents do not always have the courage to oppose their pro-

Artes da Universidade do Porto.

sity of Oporto.

professores e de discutir princípios, métodos e estratégias.

fessors and to discuss principles, methods and strategies.

A tentação manipuladora é grande. Por outro lado, procu-

Manipulative temptation is great. On the other hand, I tried

rei valorizar a história da Escola do Porto e das disciplinas

to value the history of the Oporto School and of the foun-

fundacionais, sem esquecer todas as outras linguagens de

dation disciplines, not forgetting all the other languages

Como descreveria a sua obra em termos estilísticos e
temáticos?

How would you describe your work in terms of style and
subject?

Que legado quis deixar enquanto director da Faculdade
de Belas Artes da Universidade do Porto?

What legacy did you want to leave as director of the Fine
Arts Faculty at the University of Oporto?

A minha obra procura responder, de modo lúcido e to-

My work seeks to respond, in a lucid and totally emo-

que os portugueses se podem orgulhar sem complexos,

of which the Portuguese can be proud without complex-

talmente emocional, às questões essenciais do mundo

tional way, to the essential questions of the world as I

pois a qualidade da criação plástica é, sem falsa modéstia,

es, because the quality of artistic creation is, without false

como o olho. Com a presença da mão, que elogio através

see it. With the presence of the hand, which I compli-

de muita qualidade.

modesty, of great quality.

da contenção do gesto e de uma paleta onde a austeridade

ment through restraint of gesture and a palette in which
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trabalhadores, com presença também no ramo imobiliário

going from 50 to 600 workers, and with a presence in real

e no turismo. No meio disto tudo, Fortunato Frederico en-

estate and tourism too. In the midst of all this, Fortunato

controu ainda disponibilidade para presidir, durante 18

Frederico also found time to chair the APICCAPS associa-

anos, a associação APICCAPS, que deixou no ano passado

tion for 18 years, which he left last year having done excel-

com trabalho notório na promoção do seu sector.

lent work at promoting the sector.

Acha que nasceu já um líder ou aprendeu isso com o
tempo?

Do you think you are born a leader or do you have to
learn to be one?

Ninguém nasce líder. A escola da vida, e tudo que nos ro-

No one is born a leader. The school of life, and everything

deia, é que nos vai formatando. Nós só temos que pôr em

around us, is what shapes us. We just have to put into prac-

prática tudo aquilo que serve para atingirmos os nossos

tice everything helps us to achieve our goals in life.

objectivos de vida.
What do you think is the personal trait that has contribQual acha ser a característica pessoal que mais tem
contribuído para o seu sucesso?

uted most to your success?
Combining willingness and energy to achieve the proj-

Reunir a vontade e a energia para concretizar os projec-

ects I’ve been dreaming of.

tos que fui sonhando.
What are the goals of
Quais são os objectivos da
Overcube para os próximos
TEXTO TEXT SÉRGIO GOMES DA COSTA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DANIEL CAMACHO

cinco anos?
Ajudar a indústria do calçado portuguesa a conquistar novos mercados. Apoiar

«Ninguém nasce líder. A escola da
vida, e tudo que nos rodeia, é que
nos vai formatando» \\ «No one
is born a leader. The school of life,
and everything around us, is what
shapes us»

Overcube for the next five
years?
Helping the Portuguese
footwear industry to conquer new markets. Supporting new talents in the

Fortunato Frederico

os novos talentos da indústuro. Que a Overcube cumpra

its role, which is to grow, so

FUNDADOR DO GRUPO KYAIA \\ FOUNDER OF KYAIA GROUP

o seu papel, que é crescer,

that the Kyaia Group, in 2024,

tria para cimentar o seu fu-

ture. For Overcube to fulfil

para que o Grupo Kyaia atinja em 2024 o projecto de cres-

achieves the project for growth that was presented in May

cimento que foi apresentado em Maio de 2014, nos 30 anos

of 2014, when Kyaia turned 30.

É capaz de haver quem ainda pense que a marca Fly

There may be some who still think that the Fly London

London é realmente londrina, mas na verdade é uma das

brand is actually from London, but in fact it is one of Portu-

mais famosas etiquetas nacionais. A estratégia veio da ca-

gal’s most famous labels. The strategy came from the head

beça de Fortunato Frederico, que a comprou a dois ingleses

of Fortunato Frederico, who bought it from two Englishmen

e a tornou um negócio made in Portugal. É a parcela mais

and made it a made in Portugal business. It is the best-

conhecida de um universo maior, o Grupo Kyaia, que o em-

known part of a larger universe, the Kyaia Group, which

presário fundou na década de 80 e hoje inclui também as

the entrepreneur founded in the 80s and which today also

marcas Softinos e ASPORTUGUESAS, assim como a cadeia

includes the brands Softinos and ASPORTUGUESAS, as

de lojas Foreva. Este ano, lançou a Overcube, uma platafor-

well as the Foreva chain of stores. This year he launched

Não necessariamente por isso, mas porque gosto de jo-

ma online para a venda de calçado e acessórios de marcas

Overcube, an online platform for the sale of footwear and

gar golfe, única maneira de caminhar por gosto e não por

portuguesas, que promete dar nas vistas. O plano passa

accessories by Portuguese brands, which promises to get

obrigação.

sempre por ultrapassar as fronteiras nacionais e chegar

noticed. The plan has always involved going beyond na-

ao máximo de mercados possível. Foi assim que o grupo

tional borders and reaching as many markets as possible.

chegou aos 34 anos na liderança, passando de 50 para 600

That is how the group turned 34 years as a leading name,
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industry to forge their fu-

da Kyaia.
What do you think is the future of physical stores at a
Qual pensa ser o futuro das lojas físicas numa altura em
que o comércio online ganha protagonismo?

time when online commerce is gaining prominence?
The time will come for a perfect marriage.

Há-de chegar a hora de um casamento perfeito.
As you own a footwear company, do you like to walk?
Sendo dono de uma empresa de calçado, gosta de caminhar?

Not necessarily because of this, but because I like playing golf; it’s the only way to walk for the joy of it and not out
of obligation.
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Cada obra tem o seu significado, porque é interpretati-

Each work has its meaning because it is interprets mani-

va de manifestações de vontades e sonhos de pessoas e

festations of desires and dreams of people and institutions.

instituições. Citarei, como exemplo, a reabilitação arqui-

I will give you, as examples, the architectural rehabilitation

tectónica da maioria do edificado no Bom Jesus do Monte

of the majority of the buildings in Bom Jesus do Monte and

e do Sameiro, em Braga; solares, um pouco pela região do

Sameiro, in Braga; manor houses, around the Minho re-

Minho, incluindo o Palácio da D. Chica e, mais actualmente,

gion, including the Palácio da D. Chica and, at present, the

os ‘quartéis’ de Nossa Senhora da Abadia. Na vertente mo-

‘barracks’ of Nossa Senhora da Abadia. In terms of modern

derna, referiria o Hotel Meliã de Braga, o ISAVE, na Póvoa

work, I would pick out the Hotel Meliã de Braga, ISAVE, in

de Lanhoso e algumas moradias, das muitas que projectei.

Póvoa de Lanhoso and some houses, from the many that
I designed.

Antes de ser arquitecto foi professor. Mas depois de já
ser arquitecto nunca deixou de ensinar. Que valores passa
aos que consigo convivem diariamente?
Humildade, Seriedade e Paixão constituem-se na trilogia da perenidade. Se não tiver enquadramento nesses três
aspectos fundamentais, então a arquitectura passa a estar
isenta da verdade e de significado no tempo/espaço.

Before being an architect you were a teacher. But after
becoming an architect you never stopped teaching. What
values do you pass on to those you spend your time with
every day?
Humility, Seriousness and Passion constitute the trilogy
of durability. If it does not fit into these three fundamental aspects, then architecture becomes free of truth and

Hoje em dia, que espaços privilegiam mais as pessoas

meaning in time/space.

dentro das suas casas?
Creio que a parte social. Os quartos deixaram de ter importância, porque simplesmente são para pernoitar, enquanto que a parte social permite uma relação próxima

Which spaces do people favour most inside their houses nowadays?
I believe the social part. The bedrooms have lost impor-

entre as pessoas que compõem o agregado familiar
e mesmo no convívio enTEXTO TEXT AMÉLIA SILVA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©PMC

tre amigos. Cada vez mais,
existe menos tempo para o

tance because they are sim-

«Cada projecto é uma história de
vida que se conta!» \\ «Every
project is a life story to be told!»

ply for spending the night,
while the social part allows
a close relationship between
the people who make up the

encontro, porque todos estão

family household and even

ocupados, durante a maior

in sharing time with friends.

Fernando Jorge

parte do dia, nas suas actividades profissionais e, muitas

There is less and less time for getting together because

das vezes, o tempo para os afectos reduz-se à partilha de

everyone is busy during most of the day in their working

olhares nas tarefas. A cozinha deixou ter a conotação que

life and often the time for affection is reduced to sharing

ARQUITECTO \\ ARCHITECT

tinha e passou a ser um espaço integrado na sala, justa-

glances during tasks. The kitchen has lost the connota-

mente para ‘aproximar’ as pessoas. A casa, actualmente,

tion that it had and has become an integrated space in the

passou a ser mais humanizada, mais aconchegada, ao

living room, precisely to bring people ‘closer together’. The

«Um arquitecto não tem idade, tem ideias», diz, recusan-

«An architect has no age, he has ideas», he says, refusing

contrário do passado recente, em que era entendida como

house has now become more humanised, more cosy, un-

do divulgar quantas primaveras tem no corpo. Mas logo a

to disclose how many springs his body has seen. But then

autoritária e silenciosa.

like in the recent past, when it was understood as author-

seguir acrescenta que anda há «27 anos a queimar pes-

he adds that he has been «burning the midnight oil for 27

tanas». Fernando Jorge é assim. Um homem intemporal,

years». This is how Fernando Jorge is. A timeless man, who

que tem deixado por onde passa, e também nos lugares a

has left many of his works wherever he goes, and even in

que fisicamente nunca foi, muitas das suas obras. Planifi-

the places where he has never physically been. Every day

O que difere no tempo cronológico não são os projectos,

ca diariamente o sonho dos outros e também os seus. Um

he is planning the dream of others and also his. One of

mas antes o grau de exigência das pessoas, porque estão

What differs in chronological time are not the projects,

deles está mais do que concretizado: é arquitecto de alma

them is more than come true: he is an architect body and

muito mais informadas e conscientes daquilo que dese-

but rather how demanding people are, because they are

e coração. A decisão foi tomada após o 25 de Abril, quando

soul. The decision was made after the April 25 revolution,

jam. Pessoalmente, nunca tive problemas com os clientes,

much more informed and aware of what they want. Per-

percebeu que só desenhar não lhe bastava. Olhou a era do

when he realised that drawing alone was not enough for

porque procurei sempre superar as expetactivas ao nível

sonally, I have never had problems with clients, because

progresso social e casou-a com o progresso urbano e, para

him. He looked at the era of social progress and married

do entendimento do projecto. Nunca avancei com um pro-

I have always tried to exceed the expectations when it

bem da nação e de Braga, a sua cidade, fez-se moldador

it with urban progress, and for the sake of the nation and

jecto sem que o cliente entendesse bem a escala, funcio-

comes to understanding the project. I never went ahead

do ‘vazio’ dos outros. Seduzindo-os e deixando-se seduzir

Braga, his city, he became a shaper of the ‘emptiness’ of

nalidade e proporção dos espaços propostos, isto é, procu-

with a project without the client being well aware of the

para construir todo um novo mundo.

others. Enticing them and letting himself be charmed to

rei sempre encaminhá-los a uma determinada dimensão,

scale, functionality and proportion of the proposed spac-

build a whole new world.

para que, a partir desse momento, pudessem interpretar o

es, that is to say, I have always tried to guide them to a set

projecto como um estímulo para uma vivência plena. Cada

dimension, so that, from that moment on, they could inter-

projecto é uma história de vida que se conta! Porque cada

pret the project as a stimulus for a full experience. Every

vida é diferente… logo, são diferentes os projectos…

project is a life story to be told! Because every life is differ-

Qual a obra que mais o marcou ao longo da sua vida profissional e porquê?

What was the work that affected you the most during
your professional life and why?

itarian and silent.
Fazer um projecto actualmente é mais exigente do que
há uns anos?

Is doing a project now more demanding than it was a
few years ago?

ent... therefore, the projects are different...
114 \\ Villas&Golfe
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Para além de Portugal e do Brasil, perspectivam outros
mercados?

second largest hotel chain in Portugal. I believe that the secret behind our success is that we work every day to outdo

Continuamos a apostar na expansão e crescimento tan-

ourselves.

to em Portugal, com vários projectos em desenvolvimento,
e até em zonas menos óbvias. E também no Brasil. Hoje
somos a maior rede de resorts do país, mas continuamos

Apart from Portugal and Brazil, do you have any other
markets in your sights?

à procura de oportunidades. Também identificámos opor-

Our focus on expansion and growth continues, as much

tunidades na Europa e vamos olhando para países como

in Portugal, with several projects under development and

Cabo Verde, Moçambique, Cuba.

even in less obvious areas, as in Brazil. Today we have the
largest network of resorts in the country, but we are still on

O turismo em Portugal tem batido recordes todos os
anos. Acredita que esta tendência se manterá?
Discordo de quem diz que é uma moda passageira.

the lookout for opportunities. We have also identified opportunities in Europe and we are keeping an eye on countries such as Cape Verde, Mozambique and Cuba.

Portugal trabalha há anos para se posicionar como um dos
melhores destinos turísticos do mundo. E este crescimento é o resultado desse trabalho. Somos hospitaleiros, temos

Tourism in Portugal has broken records year after year.
Do you think this trend will continue?

excelente gastronomia, o clima é apetecível e há seguran-

I disagree with anyone who says it’s a passing fad. Por-

ça. Há diversidade cultural e paisagística, património e mo-

tugal has been working for years to position itself as one of

numentos interessantes e boas acessibilidades internas.

the best tourist destinations in the world. And this growth is
the result of this work. We are hospitable, we have excellent

De que forma os serviços prestados pelo Vila Galé podem ser competitivos face a outras unidades hoteleiras?

food, the climate is agreeable and it’s safe here. We have cultural and landscape diversity, interesting heritage and mon-

Desde cedo que fizemos
uma grande aposta no turismo de famílias, com propostas muito completas para

TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DIREITOS RESERVADOS

crianças. Acredito que o que
nos distingue é também termos um ambiente descon-

Gonçalo Rebelo de Almeida

traído e um staff sempre dis-

ADMINISTRADOR DO VILA GALÉ \\ CEO OF VILA GALÉ

gastronomia de qualidade, a

ponível. A localização, a boa
relação qualidade-preço, a

uments, and good accessibil-

«Portugal trabalha há anos para se
posicionar como um dos melhores
destinos turísticos do mundo» \\
«Portugal has been working for
years to position itself as one of the
best tourist destinations in
the world»

animação diária, o constan-

ity within the country.
How can the services provided by Vila Galé be competitive with regard to other
hotels?
From early on we have
focused heavily on family
tourism, with highly comprehensive

proposals

for

children. I believe that what

te investimento na renovação dos nossos hotéis. Também

sets us apart is that we also have a relaxed atmosphere

Começou por estar ligado à área jurídica do Grupo, uma vez

He started off working in the group’s legal department,

apostamos em experiências que possam surpreender. Por

and staff that are always available. Location, good value

que da sua formação faz parte uma licenciatura em Direi-

as his educational background included a law degree, but

fim, temos conseguido conjugar o negócio hoteleiro com

for money, quality gastronomy, daily entertainment, con-

to, mas desde logo o envolvimento com o grupo hoteleiro

right from the outset, his involvement with the hotel group

outras actividades complementares. Produzimos vinhos

stant investment in the renovation of our hotels. We also

fundado pelo pai o levou por outros caminhos. Gonçalo

founded by his father led him down different avenues.

e azeites Santa Vitória no Alentejo, onde também temos o

invest in experiences that can amaze. And finally, we have

Rebelo de Almeida é, desde 2012, administrador do Vila

Since 2012, Gonçalo Rebelo de Almeida has been the CEO

Vila Galé Clube de Campo.

managed to combine our hotel business with other com-

Galé, a segunda maior rede hoteleira em Portugal e a maior

of Vila Galé, the second largest hotel chain in Portugal and

rede de resorts do Brasil. Este ano, o Grupo celebra 30 anos e

the largest network of resorts in Brazil. This year the group

Gonçalo diz que o sucesso resulta da constante vontade de

celebrates its 30th anniversary and Gonçalo says that suc-

se superarem e de uma política de expansão sustentada.

cess stems from their constant desire to outdo themselves

Desde logo consolidar a operação nos dois hotéis que

«E é assim que queremos continuar».

and a sustained expansion policy. «And that’s just how we

acabámos de abrir em Sintra e em Braga. E preparar as

want to continue».

próximas aberturas. Estamos também a trabalhar num

No ano que o Grupo Vila Galé celebra o 30.º aniversário,
que balanço faz destas três décadas?
É um marco importante na história do grupo. Ao longo
destes 30 anos, houve aspectos que foram essenciais para

plementary activities. We produce Santa Vitória wines and
Que outros projectos pretendem desenvolver num futuro próximo?

olive oils in the Alentejo, where we also have the Vila Galé
Country Club.
What other projects do you intend to develop in the near
future?

novo projecto de enoturismo no Douro, que será o Vila Galé

First of all, consolidate operations in the two hotels we

th

In the year that the Vila Galé Group celebrates its 30

Douro Vineyards. Temos seguido a estratégia de abrir um,

have just opened in Sintra and Braga. And prepare for the

anniversary, what assessment would you make of these

dois hotéis por ano e uma política de crescimento susten-

next openings. We are also working on a new wine tour-

three decades?

tado, sem dar passos maiores do que as pernas. E é assim

ism project in the Douro, which will be the Vila Galé Douro

que queremos continuar.

Vineyards. We have followed a strategy of opening one or

o crescimento do Vila Galé, que é hoje a segunda maior rede

This is an important milestone in the group’s history.

hoteleira em Portugal. Acredito que o segredo do nosso su-

Over these 30 years, there have been aspects that were

two hotels a year and a policy of sustained growth, without

cesso é trabalharmos todos os dias para nos superarmos.

essential for the growth of Vila Galé, which is now the

taking steps out of our stride. And that’s just how we want
to continue.
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Em 2015 foi alvo de homenagem do Plast&Cine, como

National Fine Arts Academy Painting Prize in 2013. Plas-

Artista do Ano. La Violence et la Grâce foi uma das suas

t&Cine honoured her in 2015 as Artist of the Year. La Vi-

mais recentes exposições, no Centro Calouste Gulbenkian,

olence et la Grâce was one of her latest exhibitions at the

em Paris. Dez anos volvidos da inauguração do Centro de

Calouste Gulbenkian Centre, in Paris. Ten years after the

Arte Contemporânea Graça Morais, em Bragança, a artista

opening of the Graça Morais Contemporary Art Centre, in

quis assinalar a data de uma forma especial, com a expo-

Bragança, the artist wanted to mark the date in a special

sição «Humanidade».

way with the exhibition «Humanidade».

Como surgiu a paixão pela arte na sua vida?

How did your passion for art come about?

Surgiu de forma simples e natural na minha infância

It came out simply and naturally during my childhood

quando, aos 9 anos, o meu pai me ofereceu uma caixa de

when, at the age of nine, my father gave me a box of wa-

aguarelas. Mais tarde, aos 18 anos, iniciei os estudos de

tercolours. Later, at the age of eighteen, I started studying

Pintura na Escola Superior de Belas Artes do Porto e decidi

painting at the School of Fine Arts in Oporto and decided

que a Arte seria a minha opção de vida.

that art would be my choice in life.

Quem são as mulheres que habitam os seus quadros?

Who are the women who inhabit your pictures?

São as mulheres que habitam um território geográfico e

They are the women who inhabit a geographic territory

de afectos cuja história de vida se cruza com a minha pró-

and of affections whose life stories intersects with my own.

pria história.
O que é que inspira Graça
Morais?
Não sei o que significa a
inspiração. Sei da urgência
TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY FÁTIMA CARVALHO

em desenhar e em pintar e
olhar o Mundo em profundidade e, como resultado de
um trabalho diário, final-

Graça Morais

mente conseguir, no lugar

ARTISTA PLÁSTICA \\ ARTIST

obras que me surpreendam.

mais secreto, íntimo e sagrado do meu atelier, realizar

O Centro de Arte Contem-

«Esta exposição [«Humanidade»]
reúne oitenta obras (…) resultantes
de uma reflexão sobre uma
realidade social cheia de desespero
e de grandes interrogações sobre a
humanidade» \\ «This exhibition
[«Humandidade»] brings together
eighty works... resulting from a
reflection on a social reality full of
despair and major questions about
humanity»

Graça Morais nasceu em Vieiro, Trás-os-Montes, mas

Graça Morais was born in Vieiro, Trás-os-Montes, but

porânea Graça Morais, em

cedo começou a ver outros mundos, quando saiu da aldeia

soon started seeing other worlds when she left the village

Bragança, é uma forma de regresso à terra-mãe?

What inspires Graça Morais?
I don’t know what inspiration means. I know about the
urge to draw and to paint and
to look at the world in depth
and, as a result of daily work,
finally manage, in the most
secret, intimate and sacred
place of my studio, to create
works that amaze me.
Is the Graça Morais Contemporary Art Centre in Bragança a way of returning to
your homeland?

The CACGM in Bragança was the result of the will of a lo-

para acompanhar a sua mãe a África. A arte surgiu de for-

to accompany her mother to Africa. Art came natural-

O CACGM em Bragança resultou da vontade de uma au-

cal authority and its major, Jorge Nunes, who decided in the

ma natural na sua vida. Sempre gostou de desenhar, mas

ly in her life. She always liked to draw, but it was perhaps

tarquia e do seu presidente Engenheiro Jorge Nunes a que

Municipal Assembly and unanimously to assign my name

talvez aquele estojo de aguarelas que o pai lhe ofereceu na

that set of watercolours that her father gave her during

decidiram, em Assembleia Municipal, e por unanimidade,

to it, honouring me greatly. In ten years, I have held 22 solo

infância tenha sido o gatilho para o ‘destino’. É licenciada

her childhood that provided the trigger for her ‘destiny’.

atribuir o meu nome, o que muito me honra. Em dez anos,

exhibitions about my work, showing the different phases

em Pintura pela Escola Superior de Belas Artes do Porto e

She graduated in Painting from the School of Fine Arts of

realizei 22 exposições individuais sobre a minha obra,

of my work over more than forty years.

expôs pela primeira vez em Guimarães, no Museu Alberto

Oporto and exhibited for the first time in Guimarães, in the

mostrando as fases diferentes do meu trabalho ao longo

Sampaio, em 1974, ano em que também nasceu a sua filha

Alberto Sampaio Museum, in 1974, the same year in which

de mais de quarenta anos.

Joana. Graça Morais vive entre Lisboa, Trás-os-Montes e

her daughter Joana was born. Graça Morais lives between

muitos outros lugares do mundo e é a artista transmon-

Lisbon, Trás-os-Montes and many other places in the

Assinala dez anos de vida do Centro de Arte Contempo-

tana com mais expressão a nível nacional e internacio-

world and is the Trás-os-Montes artist to enjoy the most

rânea Graça Morais com uma exposição inédita. Que olhar

nal. É membro da Academia Nacional de Belas Artes e de

exposure, nationally and internationally. She is a member

é este sobre a «Humanidade»?

diversas associações, confrarias e fundações culturais.

of the National Academy of Fine Arts and various associ-

Esta exposição reúne oitenta obras sobre papel, a maior

Foi agraciada com o grau de Grande Oficial da Ordem do

ations, confraternities and cultural foundations. She was

parte desenhos a grafite, carvão e pintura resultantes de

Infante D. Henrique, pelo Presidente Jorge Sampaio. Rece-

awarded the rank of Grand Officer of th e Order of Prince

uma reflexão sobre uma realidade social cheia de deses-

beu o Prémio de Artes-Casino da Póvoa, 2011, e o Prémio

Henry the Navigator, by President Jorge Sampaio. She was

pero e de grandes interrogações sobre a humanidade.

de Pintura da Academia Nacional de Belas Artes, em 2013.

awarded the Casino da Póvoa Arts Prize in 2011 and the
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You are marking the ten years of the Graça Morais Contemporary Art Centre with an unseen exhibition. What
view is this of «Humanity»?
This exhibition brings together eighty works on paper,
mostly graphite, charcoal drawings and painting resulting
from a reflection on a social reality full of despair and major
questions about humanity.
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nossos clientes. Tudo isto faz com que a Clínica do Tempo

protocols never before explored, and this has made it pos-

seja uma referência a nível mundial.

sible for us to help all our customers in a totally non-invasive way. All this makes Clínica do Tempo a worldwide

Nutrição, anti-envelhecimento e ‘lipoaspiração’ não-

benchmark.

-invasiva são áreas que se complementam?
A maneira mais simples de atrasarmos o nosso relógio
biológico é preenchermos o que está em falta no organis-

Are nutrition, anti-ageing and non-invasive ‘liposuction’ complementary areas?

mo e livrarmo-nos do que está em excesso – radicais li-

The simplest way to delay our biological clock is to fill in

vres, metais pesados e gordura. O mais importante é a gor-

what is missing in our body and get rid of what we have

dura pois as doenças que mais matam são as cardiovas-

too much of – free radicals, heavy metals and fat. The most

culares. Está comprovado que quanto maior é o perímetro

important is fat because the diseases that kill the most are

abdominal menor é a esperança de vida. Desta forma, são

cardiovascular. It has been proven that the larger the waist

áreas que se complementam e fazem parte do nosso Pro-

circumference, the shorter the life expectancy. In this way,

grama de Reeducação Alimentar e Comportamental com

these are areas that complement each other and are part

Modelação Corporal.

of our Food and Behavioural Re-education Programme
with Body Modelling.

É fundamental manter-se a par dos avanços tecnológicos da sua área de actuação?

Is it essential to keep abreast of the technological ad-

Sem dúvida, a todos os níveis, inclusive o tecnológico. O

vances in your area of activity?

nosso novo tratamento – Liposhaper® REV - representa

Undoubtedly, at all levels, including technological. Our

esse avanço tecnológico. Há 10 anos, quando introduzimos

new treatment - Liposhaper® REV - represents such a

em Portugal a primeira «lipoaspiração» não-invasiva,
HUMBERTO BARBOSA COM O SEU FILHO, TOMÁS BARBOSA, NUTRICIONISTA NA CLÍNICA DO TEMPO

a base do tratamento eram
ultrassons de 0,12Mhz. O
nosso novo tratamento – Li-

TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DIREITOS RESERVADOS

poshaper® REV – faz exactamente o mesmo, mas uti-

technological breakthrough.

«Abrimos recentemente uma
unidade no Algarve» \\ «We
recently opened a clinic in
the Algarve»

liza um laser de baixa densi-

Humberto Barbosa

dade de 635nm com resultados ainda mais eficazes.

Ten years ago, when we introduced the first non-invasive “liposuction” in Portugal, the treatment was based
on 0.12 Mhz ultrasound. Our
new treatment - Liposhaper® REV - does exactly

the same, but uses a low-density 635nm laser with even
more effective results.

FUNDADOR DA CLÍNICA DO TEMPO \\ FOUNDER OF CLÍNICA DO TEMPO

Em seu entender, o que levou, recentemente em Nova
Iorque, à atribuição do ‘Óscar’ da Qualidade e Excelência?
A BID decidiu atribuir à Clínica do Tempo este prémio

In your opinion, what led, recently in New York, to you
being given the ‘Oscar’ of Quality and Excellence?

Humberto Barbosa nasceu no Funchal e é nutricionista.

Humberto Barbosa was born in Funchal and is a nutrition-

pelo trabalho que temos desenvolvido há mais de 35 anos

The IDB decided to award to the Clínica do Tempo this

Cedo conheceu algumas pessoas com mais de cem anos,

ist. When he was young he met some people who were

na área da saúde, bem-estar e longevidade, utilizando

award for the work that we have been doing for more

apercebendo-se de que tal se devia a hábitos de vida sau-

over a hundred years old, and realised that this was due

apenas métodos totalmente não-invasivos e com resul-

than 35 years in the area of health, wellness and longev-

dáveis. Em 2008, ao completar 25 anos de carreira, fundou

to their healthy living habits. In 2008, after completing 25

tados consagrados. Tenho orgulho, satisfação e agradeço a

ity, using nothing but totally non-invasive methods, with

a CLÍNICA DO TEMPO , iniciando um novo ciclo de rejuve-

years of his career, he founded CLÍNICA DO TEMPO , set-

todos aqueles que comigo trabalham, pois este é um pré-

proven results. I feel pride and satisfaction and would like

nescimento e equilíbrio para atingir a longevidade, com

ting forth on a new process of rejuvenation and balance

mio colectivo.

to thank all those who work with me, because this is a

soluções clínicas inovadoras. Atingiu este ano o auge da

to achieve longevity, with innovative clinical solutions.

sua carreira, com a atribuição à Clínica do Tempo do ‘Óscar’

He reached the peak of his career this year, with Clínica

da Qualidade e Excelência, como líder mundial na área do

do Tempo having being awarded the Oscar of Quality and

Abrimos recentemente uma unidade no Algarve. Em

anti-envelhecimento e ‘lipoaspiração’ não-invasiva.

Excellence as world leader in the area of anti-ageing and

breve poderemos ter mais novidades. A nossa prioridade é,

We recently opened a clinic in the Algarve. We’ll have

non-invasive ‘liposuction’.

contudo, trazer clientes estrangeiros a Portugal pois, para

more news to tell you soon. Our priority is, however, to

além de os podermos tratar nas nossas clínicas, estamos

bring foreign customers to Portugal, because besides be-

também a ajudar a economia do país. Em 2017 recebemos

ing able to treat them in our clinics we are also helping the

clientes provenientes de 53 países. O nosso cliente reco-

country’s economy. In 2017 we welcomed customers from

®

®

O sucesso da Clínica do Tempo é aquele que ambicionou?
O que a Clínica do Tempo alcançou superou todas as minhas expectativas. Criámos um mercado que não existia

Is success of the Clínica do Tempo what you has
aspired to?

collective prize.
Perspectiva a abertura de novas Clínicas?
Any new clinics on the way?

anteriormente, com tecnologia de ponta e protocolos nun-

What the Clínica do Tempo has achieved has exceeded

menda os nossos tratamentos e os excelentes resultados

53 countries. Our clientele recommends our treatments

ca antes explorados, e isso fez com que conseguíssemos

all my expectations. We have created a market that pre-

com eles obtidos. Cada cliente nosso envia-nos em média

and the excellent results obtained with them. Each of our

ajudar de uma forma totalmente não-invasiva todos os

viously did not exist, with cutting-edge technology and

cinco novos clientes!

customers sends us, on average, five new customers!
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da faculdade e sinto-me cada vez mais motivado a ajudar

day of university, and I feel more and more motivated to

os meus pacientes.

help my patients.

Como estão os sorrisos dos portugueses?

How are Portuguese smiles doing?

Estão muito melhor do que estavam há dez anos, mas

They are doing much better than they were ten years

ainda há muito trabalho pela frente. Desde que trabalho

ago but there is still a great deal of work to be done. Ever

em Medicina Dentária que me apercebo de que os cuidados

since I started working in dentistry, I came to realize that

com a saúde oral nunca foram uma prioridade para muitas

oral health care has never been a priority for many fami-

famílias, o que resultou na necessidade de serem, agora,

lies, which has resulted in the need for them now to under-

sujeitos a tratamentos mais invasivos e radicais. Contudo,

go more invasive and radical treatments. However, young-

as novas gerações já estão mais sensíveis aos temas da

er generations are now more sensitive to oral health issues,

saúde oral, sobretudo no que à prevenção diz respeito.

especially when it comes to prevention.

Quando foi fundada a Clínica Hugo Madeira – Estética e
Implantologia Avançada e com que objectivo?

When was the Clínica Hugo Madeira – Estética e
Implantologia Avançada founded and to what end?

A clínica foi fundada no ano de 2009 e tem como objec-

The clinic was founded in 2009 and aims to provide high

tivo prestar serviços de alta qualidade na área da saúde.

quality services in the area of health. I have dedicated my

Tenho dedicado a minha vida a aprender as melhores téc-

life to learning the best techniques that may help my pa-

nicas que possam ajudar os meus pacientes a terem uma

tients to have a level of self-esteem that allows them to

auto-estima que lhes permita conquistar o mundo. Tenho

conquer the world. I have been putting together a multi-

vindo a construir uma equipa multidisciplinar que está

disciplinary team that is ready and prepared to treat any

preparada para tratar qualquer paciente, seja qual for a
sua necessidade.
TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY GONÇALO CLARO

De que forma a inovação
tecnológica é crucial para o
seu dia-a-dia?
A inovação tecnológica é

patient, whatever they might

«A inovação tecnológica é uma
das minhas áreas preferidas
dentro da Medicina Dentária» \\
«Technological innovation is one of
my favourite areas within dentistry»

need.
To what extent is technological innovation important
in your day-to-day life?
Technological innovation
is one of my favourite areas

Hugo Madeira

uma das minhas áreas preferidas dentro da Medicina Dentária. É completamente im-

nothing you can do to escape or try to delay technological

CEO DA CLÍNICA HUGO MADEIRA \\ CEO OF THE CLÍNICA HUGO MADEIRA

possível fugir ou tentar protelar os avanços tecnológicos e,

advances, and from an early age I decided to start arming

desde cedo, decidi começar a munir-me destas ferramen-

myself with these tools. At the Clínica Hugo Madeira we

tas. Na Clínica Hugo Madeira temos alguma da mais avan-

have some of the most advanced technology – from in-

within dentistry. There is

Após três anos de trabalho em algumas organizações de

After working for three years in some leading health or-

çada tecnologia – dos scanners intra-orais, às impressoras

tra-oral scanners, to 3D printers, or intelligent anaesthesia

saúde de referência e já com uma vasta formação, orien-

ganisations and with a vast amount of training behind

3D, passando por sistemas de anestesia inteligentes, etc.

systems, etc. These technological advances are much more

tada sobretudo para a área da implantologia, Hugo Madeira

him, focused primarily on the field of implantology, Hugo

Estes avanços tecnológicos são muito mais precisos e isto

precise and this benefits everyone’s work, but above all

decidiu, em 2009, criar o seu próprio projecto: a Clínica de

Madeira decided, in 2009, to set up his own project: the

beneficia o trabalho de todos, mas sobretudo os resultados

else helps improve the results that our patients will have.

Implantologia Avançada Dr. Hugo Madeira. Com mais de

Clínica de Implantologia Avançada Dr. Hugo Madeira. With

que os nossos pacientes vão ter.

dez anos de experiência, Hugo mantém o mesmo fascínio

more than ten years of experience, Hugo retains the same

por sorrisos e a mesma vontade de os tornar mais saudá-

fascination for smiles and the same desire to make them

veis e bonitos, servindo-se de tecnologia avançada e ten-

healthier and more beautiful, making use of advanced

do uma vasta equipa multidisciplinar capaz de intervir em

technology and a large multidisciplinary team able to work

qualquer área da medicina dentária.

in any area of dental medicine.

Enquanto criança, a medicina dentária foi algo que sonhou para si?

When you were a child, did you dream about dental
medicine?

What kind of professional achievements make Hugo
Que tipo de conquistas profissionais fazem sorrir Hugo
Madeira?

Madeira smile?
My intention is to continue my work to see the Hugo

O que pretendo é continuar o meu trabalho para ver a

Madeira brand present throughout our patients’ lives. My

marca Hugo Madeira presente ao longo da vida dos nossos

intention is to be able to welcome patients from childhood

pacientes. O que pretendo é poder receber pacientes desde

onwards, welcomed by our paediatric dentist, and to be

a sua infância, na nossa odontopediatra, e poder acompa-

able to follow their oral health until they reach adulthood.

nhar a sua saúde oral até à idade adulta. A nossa missão

Our mission also includes the constant quest for techni-

Sempre tive um especial fascínio pelo sorriso e pelo

I have always had a special fascination with smiles and

passa ainda pela constante procura de ferramentas téc-

cal and scientific tools that allow us to continue to provide

significado que este tem nas nossas vidas. Hoje posso

the meaning they have in our lives. Today I can confirm

nicas e científicas que nos permitam continuar a prestar

first-rate care to anyone who comes to us.

afirmar que não me imagino a fazer outra coisa. Vivo cada

that I cannot imagine doing anything else. I live my every

cuidados de primeira linha a todos os que nos procuram.

dia de trabalho com o mesmo entusiasmo do primeiro dia

working day with the same enthusiasm as I felt on my first
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O maior desafio foi conseguir sobreviver às condições
adversas do mercado e resistir ao facto de não estarmos

challenge you have had to face during these 11 years at
Spaceworkers?

sediados num grande centro urbano, por opção, pois acre-

The greatest challenge has been surviving the adverse

ditamos que as pequenas cidades também merecem uma

market conditions and weathering the fact that we are not

oportunidade. Para isso tivemos de nos ir reinventando

based in a large urban centre, by choice, because we be-

enquanto atelier e explorando diferentes oportunidades

lieve that small cities also deserve an opportunity. For this

de trabalho: desde a obra pública à obra particular, pas-

reason we have had to reinvent ourselves as a practice, and

sando pela indústria e pelo pequeno escritório à obra de

to explore different work opportunities: from public works

remodelação.

to private, industrial projects or small offices, and also renovation work.

Procuram incutir nos vossos trabalhos inovação e emoção. Porquê?

You seek to instil innovation and emotion in your work.

Acreditamos que a arquitectura é muito mais do que

Why?

uma simples construção para dar cumprimento a uma ne-

We believe that architecture is much more than a simple

cessidade funcional. Na sua génese, e, de forma redutora,

construction to fulfil a functional need. In its genesis, and,

poderá começar por aí, mas acreditamos que, na realidade,

if you were to undersell it, it may start there; but we believe

deverá ser muito mais do que isso. Gostamos de acreditar

that, in reality, it should be much more than that. We like to

que somos uma espécie de escultores de emoções e do

believe that we are kind of sculptors of emotions and time,

tempo, criando projectos onde esses dois elementos ima-

creating projects where these two intangible elements go

teriais caminham lado a lado.

hand in hand.

O atelier Spaceworkers já recebeu inúmeras distinções,
em Portugal e no estrangeiro. Há alguma que mais vos

Spaceworkers has received many awards in Portugal
and abroad. Is there one that has affected you the most?

marcou?
Na realidade todas as distinções nos marcaram, pois
TEXTO TEXTMARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DIREITOS RESERVADOS

aconteceram em fases diferentes do atelier, contudo, a
primeira realmente importante foi o prémio Building of

Henrique Marques e Rui Dinis

the Year 2015 com o projecto

FUNDADORES DO SPACEWORKERS \\ FOUNDERS OF SPACEWORKERS

foi a que nos deu mais algu-

para a Casa de Sambade. É,
talvez, a mais especial, pois

In truth, every accolade

«Poder desenvolver projectos sem
grandes limitações criativas ou
financeiras é o que queremos para
o nosso futuro» \\«Being able to
develop projects without major
creative or financial limitations is
what we want for our future»

ma visibilidade nacional e

has affected us, as they have
been given in different stages of the practice; however,
the first really important one
was the Building of the Year
2015 prize with the project
for the Casa de Sambade. It
is possibly the most special,
since it is the one that has
given us some more national and international renown.

internacional. Uma casa que, no mesmo ano, viria a ganhar

A house that, in the same year, went on to win another

Há 11 anos, três amigos juntaram-se para fundar o ate-

11 years ago, three friends came together to found the

um outro prémio: o A+ Award, promovido pela plataforma

award: the A + Award, promoted by the online platform Ar-

lier Spaceworkers. O Henrique e o Rui eram naturais de

practice Spaceworkers. Henrique and Rui came from

online Architizer.

chitizer.

Paredes (cidade onde os arquitectos estabeleceram o ga-

Paredes (the city where the architects set up their archi-

binete de arquitectura), já a Carla Duarte era natural do

tecture practice), while Carla Duarte was from Marco de

Marco de Canavezes. Jovens e unidos criaram o atelier.

Canavezes. Young and united, they created the practice.

Anos volvidos, dizem continuar na luta diária por fazer a

Years later, they say their daily struggle to make a differ-

Procuramos ter sempre como ponto de partida uma fo-

We always try to start off with a blank canvas, where all

diferença. Eles estudaram na Faculdade de Arquitectura e

ence continues. The two men studied at the Faculty of Ar-

lha em branco, onde todas as ideias, por mais disparatadas

ideas, however unrelated they may seem, can be designed

Artes da Universidade Lusíada do Porto (em anos lectivos

chitecture and Arts of the Universidade Lusíada do Porto

que possam parecer, possam ser desenhadas e discutidas.

and discussed. We do not like to have preconceived ideas.

diferentes). Ela licenciou-se em Relações Internacionais

(in different academic years). She graduated in Interna-

Não gostamos de ter ideias pré-concebidas. Todos os clien-

Each client is different, with different personalities, differ-

Económicas e Políticas pela Universidade do Minho. Eles

tional Economic and Political Relations from the University

tes são diferentes, com personalidades diferentes, terrenos

ent plots, but in the end they want similar things.

projectam traços únicos e distintivos, com identidade e

of Minho. The two architects design unique and distinctive

diferentes, mas no final querem coisas semelhantes.

emoções. A Carla é a responsável pela gestão e pela área

project, with identity and emotions. Carla is responsible for

financeira do atelier. Todos juntos gostam de acreditar que

the practice’s management and financial area. All togeth-

são «uma espécie de escultores de emoções e do tempo».

er they like to believe that they are «kind of sculptors of
emotions and of time».

11 anos no atelier Spaceworkers?

idealizam?

When you think of an architectural project what do you
see?

Which path do you want to tread in the future?
Que caminho os arquitectos (Spaceworkers) querem
percorrer no futuro?

We would like to be able to reach other client and markets, and have the opportunity to develop projects in other

Gostaríamos de poder chegar a outros clientes e merca-

parts of the world. Being able to develop projects without

dos e ter a oportunidade de desenvolver projectos noutras

major creative or financial limitations is what we want for

Rui, Henrique and Carla (who is also part of this),

partes do globo. Poder desenvolver projectos sem grandes

our future.

have been together since 2007. What was the greatest

limitações criativas ou financeiras é o que queremos para

O Rui, o Henrique e a Carla, estão juntos desde 2007.
Qual foi o maior desafio que encontraram ao longo destes

Quando pensam num projecto arquitectónico o que

o nosso futuro.
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financeiro e o organizacional. A minha candidatura foi

begun in 2013, and which was greatly bolstered in the mu-

exactamente com essa intenção, a de oferecer aos eleito-

nicipal elections last October.

res uma verdadeira mudança, construindo uma equipa e
um projecto arrojado para Aveiro, iniciado em 2013, e que
teve nas eleições autárquicas de Outubro passado um reforço muito importante.

What is your assessment of your performance as the
main decision maker of the municipal council?
My assessment is a very positive one. Obviously there
are always areas in which you can improve, but given the

Que balanço faz da sua actuação enquanto principal decisor dos destinos da autarquia?
O balanço é muito positivo. Obviamente que existem

situation we encountered when we arrived, the result
achieved so far is very good. It has been very difficult, but
the results are remarkable.

sempre pontos onde podemos melhorar, mas perante a
situação que encontrámos quando chegámos, a classificação do trabalho efectuado é muito boa. Foi muito difícil,
mas são notáveis os resultados alcançados.

In which areas have you worked harder in the
municipality?
We have worked in every area to make up for the delay
we inherited and to give a major boost to the council and

Em que áreas tem trabalhado com mais afinco no
Concelho?

the municipality, which is already clear to see. The financial area was the one that needed a more concerted ef-

Temos trabalhado em todas as áreas para recuperar o

fort, but we have worked very intensively in every sector,

atraso herdado e dar uma dinâmica forte à Câmara e ao

making regular investments, distributed throughout the

Município, que já se sente de forma clara. A área financeira

municipality, duly planned and with financial sustainabili-

era a que necessitava de maior concentração de esforços,

ty, taking care of the proper maintenance of existing infra-

mas temos trabalhado com muita intensidade em todos

structures, taking advantage of EU funding, while properly

os sectores, realizando investimentos regulares, distri-

managing the fulfilment of commitments we have made

buídos por todo o Município,
devidamente planificados e
com sustentabilidade finanTEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DIREITOS RESERVADOS

ceira, cuidando da boa conservação das infraestruturas existentes, aproveitando
com intensidade os Fundos

José Ribau Esteves

Comunitários de apoio ao

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO \\ MAYOR OF AVEIRO

missos que assumimos com

investimento e gerindo bem
o cumprimento dos comproos Cidadãos.

to citizens.

«Temos trabalhado em todas
as áreas para recuperar o atraso
herdado e dar uma dinâmica forte
à Câmara e ao Município» \\ «We
have worked in every area to make
up for the delay we inherited and to
give a major boost to the council and
the municipality»

In addition to the magnificent landscapes and welcoming people, what are
the other tourist attractions
of Aveiro?
The unique natural beauty of the Ria de Aveiro hides
within its interior various
details that are well worth
visiting. We have the urban
canals of the Ria de Aveiro,

É formado em Engenharia Zootécnica pela Universida-

He has a degree in Zootechnical Engineering from the

Para além das magníficas paisagens e das gentes aco-

Art Nouveau architecture, with beautiful buildings, the salt

de de Trás-Os-Montes e Alto Douro e foi presidente da

University of Trás-Os-Montes and Alto Douro and was

lhedoras, quais são os outros pontos fortes turísticos

pans and salt dams, our moliceiro boats, gastronomy, from

Câmara Municipal de Ílhavo, mas do seu curriculum fazem

mayor of Ílhavo, but his CV contains many other politi-

de Aveiro?

eels to ovos-moles, or Licor de Alguidar, and first and fore-

parte muitos outros cargos políticos e organizacionais. José

cal and organisational positions. José Ribau Esteves has

A beleza natural e única da Ria de Aveiro esconde no seu

Ribau Esteves é, actualmente e desde 2013, presidente da

been the mayor of Aveiro since 2013, because he wanted

interior variados pormenores que merecem ser visitados.

Câmara Municipal de Aveiro, porque queria «oferecer aos

«to offer voters a real change» which, according to him, is

Temos os canais urbanos da Ria de Aveiro, a Arte Nova,

eleitores uma verdadeira mudança» que, segundo o pró-

happening and «the results achieved are remarkable». For

com edifícios lindíssimos, as salinas e as marinhas de sal,

We are the City of Canals, a Land with Horizon, made

prio, está a acontecer e «são notáveis os resultados alcan-

the mayor, the city of canals is a «Land with Horizon» and

os nossos barcos moliceiros, a gastronomia, das enguias

of good, enterprising people who know how to innovate,

çados». Para o autarca, a cidade dos canais é uma «Terra

«will be a land of the future and with a future».

aos ovos-moles, passando pelo Licor de Alguidar e o prin-

to care and to preserve. This is our main mission, to take

cipal: as Gentes de Aveiro.

care of the heritage we have received, to give it to our chil-

com Horizonte» e «será uma terra de futuro e com futuro».
What made you run to be mayor of Aveiro?
O que o levou a candidatar-se à presidência da Câmara
de Aveiro?

I think that the citizens of Aveiro really wanted a change,

What will Aveiro look like in the future, in your mind?

dren with added value. Aveiro is Sweet and Contemporary.
Na sua visão, como será Aveiro no futuro?

led by someone they knew and who they knew they could

Somos a Cidade dos Canais, uma Terra com Horizonte,

Penso que os Munícipes de Aveiro queriam uma mu-

trust, so that their council could be set down the right

feita de gente boa, empreendedora e que sabe inovar, cui-

dança a sério e liderada por alguém que conheciam e em

path towards solving very serious structural problems, in

dar e preservar. É essa a nossa principal missão, cuidar da

quem sabiam que podiam confiar, para que a sua Câmara

particular financial and organisational ones. My candida-

herança recebida, para a dar valorizada aos nossos filhos.

pudesse encontrar os bons caminhos para a resolução

cy was with this intention precisely, to offer the voters a

Aveiro é Doce e Contemporânea. Aveiro será uma terra de

de problemas estruturais muito graves, nomeadamente o

real change, building a team and a bold project for Aveiro,

futuro e com futuro.
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Tinha acabado de me formar. Decidi deixar definitivamen-

graduated. I decided to leave football and other sports that

te o futebol e outros desportos que implicassem a rotação

involved knee rotation for good. These lesions led me to or-

do joelho. Estas lesões orientaram-me para a ortopedia e,

thopaedics and, in the final phase of the speciality, I decid-

na fase final da especialidade, decidi estagiar em centros

ed to intern in leading centres dedicated to knee disorders

de referência dedicados a patologia do joelho (Barcelona,

(Barcelona, L
 yon, St. Etienne, Paris and New York).

Lyon, St. Ètienne, Paris e Nova York).
While on the matter, how is your knee doing; have you
Já agora, como está esse seu joelho, já precisou de alguma intervenção?

ever needed any further work on it?
I was operated on about six months after the ligament

Fui operado cerca de seis meses após a ruptura do li-

was torn, for the excision of the meniscus. I currently

gamento, para exérese do menisco. Actualmente, tenho

have moderate, but easily tolerable arthrosis. I rarely have

artrose moderada, mas muito bem tolerada. Raramente

any pain.

tenho qualquer dor.
You are a football fan; how do you deal with the world’s
É fã de futebol. Como é lidar com os grandes craques do
mundo da bola? Ficam-se só pela relação profissional-paciente ou vai além disso?

ship or can it go beyond that?
I like football very much. I really appreciate football art-

Gosto muito de futebol. Aprecio imenso artistas da bola,

ists, such as our Cristiano Ronaldo. I think the faith that

como o nosso Cristiano Ronaldo. Penso que a confiança

football’s greatest businessman, Jorge Mendes, has placed

que o maior empresário do mundo do futebol, Jorge Men-

in me since 2003 was the launch pad into the world of foot-

des, em mim depositou a partir de 2003 foi a rampa de

ball. By entrusting me with the treatment or guidance of

lançamento para o mundo do futebol. Ao confiar-me o tra-

athletes he represented, such as Cristiano Ronaldo, I have

tamento ou orientação de atletas que representava, como

been allowed some success. José Mourinho is also largely

o Cristiano Ronaldo, permiTEXTO TEXT AMÉLIA SILVA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DIREITOS RESERVADOS

greatest football stars? Is it just a doctor-patient relation-

tiram-me algum sucesso.
Também José Mourinho é
responsável, em grande parte, pelo meu trajecto profis-

«Já operei jogadores de 44 países»
\\ «I have operated on players from
44 countries»

responsible for my professional career, as the praise I
have received in the media
and trust he has in me treating his athletes at FC Porto,

José Carlos Pinto Noronha

sional, pois os elogios que me
mento dos seus atletas, no F. C. Porto, no Real Madrid, no

With the athletes I treat and with others who have never

DIRECTOR CLÍNICO DA U.S.P. DA FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE FUTEBOL \\ DIRECTOR OF U.S.P. PORTUGUESE FOOTBALL FEDERATION

Chelsea e no Manchester United muito contribuíram para

needed my services, I have a relationship that can be said

tal. Com os atletas que trato e com outros que nunca pre-

to be one of friendship.

Real Madrid, Chelsea and

foi tecendo na comunicação social e a confiança no trata-

Manchester United have contributed a great deal to this.

cisaram dos meus serviços tenho uma relação, pode dizerJosé Carlos Noronha é, aos 64 anos, um nome incontorná-

At the age of 64, José Carlos Noronha’s name is unavoidable

vel no mundo do futebol nacional e internacional. Nascido

in the world of national and international football. Born in

no Rio de Janeiro, de onde veio com três anos, fez escola

Rio de Janeiro, he moved to Portugal aged three, where he

em Arouca e Lamego, antes de ingressar no curso de me-

attended school in Arouca and Lamego, before studying

dicina em Coimbra, especializando-se em Ortopedia, no

medicine in Coimbra, and specialising in Orthopaedics in

O facto de tratar atletas que valem milhões causa, como

Porto. Doutorou-se no Instituto de Ciências Biomédicas

Oporto. He gained a PhD from the Abel Salazar Institute of

é natural, algumas manifestações que poderão ser rotula-

Abel Salazar, em 1999. É cirurgião do Futebol Clube do

Biomedical Sciences in 1999. He is a surgeon of FC Porto,

das de inveja. Mas, são frequentes manifestações de satis-

Porto, além de investigador na Universidade de Aveiro, no

as well as a researcher in the department of mechanical

fação, oriundas daqueles que são os verdadeiros amigos.

departamento de engenharia mecânica. O diretor clínico

engineering at the University of Aveiro. The clinical direc-

da Unidade de Saúde e Performance da Federação Portu-

tor of the Health and Performance Unit of the Portuguese

guesa de Futebol é ainda autor de cinco livro sobre lesões

Football Federation is also the author of five books on knee

ligamentares do joelho.

ligament injuries.

Alguma vez agradeceu a lesão do joelho que teve, que
acabou por fazer de si a pessoa que é hoje?

Have you ever been grateful for the knee injury you had,
for making you the person you are today?

É verdade. Penso que a lesão que tive aos 24 anos, em

It is true. I think the injury I had at age 24, when I tore

que rompi o ligamento cruzado anterior e o menisco in-

the anterior cruciate ligament and the inner meniscus of

terno do joelho direito, mudaram o rumo da minha vida.

my right knee, changed the course of my life. I had just
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-se, de amizade.

Do you ever feel slightly nervous about being responsible for knees worth millions?

Sente algum tipo de formigueiro por ser a pessoa responsável de joelhos que valem milhões?

The fact that I treat athletes worth millions can cause,
as is only natural, some displays of what could be seen as
envy. But there are frequent displays of satisfaction, which
come from true friends.
You have operated on players from several countries.
What was the most extraordinary case to have passed

Já operou jogadores de vários países. Qual foi o caso
mais extraordinário que lhe passou pelas mãos?

through your hands?
I have operated on players from 44 countries. In addition

Já operei jogadores de 44 países. Além dos atletas que

to the athletes who ‘have passed’ through my hands, such

me ‘passaram’ pelas mãos, como o Cristiano Ronaldo, o

as Cristiano Ronaldo, Falcão, Pepe, Hulk, Neymar, etc., I

Falcão, o Pepe, o Hulk, o Neymar, etc, tratei várias perso-

have treated several important personalities. I won’t name

nalidades importantes. Não quero individualizar, para não

names, so as not to hurt anyone.

ferir alguém.
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penitência. Fascina-me a beleza. Como dizia Santo Agos-

me. As Saint Augustine said, «beauty is the splendour of

tinho «a beleza é o esplendor da verdade». Só a activida-

truth». Only my work as an architect allows me to look for

de de arquitecto me permite procurá-la com regra e com

this as a rule and with commitment.

compromisso.
Does working with architects such as Siza Vieira and
O facto de ter trabalhado com arquitectos como Siza
Vieira e Eduardo Souto de Moura é motivo de orgulho para
si? Que ensinamentos trouxe dessas experiências?

Eduardo Souto de Moura give you a sense of pride? What
lessons did you learn through these experiences?
Working with Siza (with Souto Moura coincidentally)

Trabalhar com Siza (com Souto Moura circunstancial-

was / is a privilege. I believe that I still owe my continued

mente) foi/é um privilégio. Creio que ainda hoje devo a

presence in architecture to Siza Vieira. At a critical moment

minha permanência na arquitectura ao Arq. Siza. Num

in my life, only the best seemed satisfactory to me. I have

período crítico da minha vida, só o melhor me parecia sa-

been fortunate to find in these people respect for culture,

tisfatório. Tive a sorte de encontrar nestas personagens o

the measure of each thing, honesty of analysis, refusal of

respeito pela cultura, a medida de cada coisa, a honestida-

artifice, the persistent quest for discipline and truth, dig-

de da análise, a recusa do artifício, a persistente busca do

nity of simple things; for that matter it is this restraint in

rigor e da verdade, a dignidade das coisas simples; de resto

design, the rigor and synthesis that most appeals to me in

é essa contenção do desenho, o rigor e a síntese que mais

both of them.

me atrai em cada um dos dois.
What led you to create NOARQ?
O que o levou a criar a NOARQ?

It’s not as if I had an epiphany! Just as banal a wish as «to

Não tive nenhuma epifania! Apenas um desejo tão vul-

want to do better». I was young and presumptuous! The

gar como «querer fazer melhor». Era jovem e presunçoso!

name of the practice is as trivial as my initials. There is no

O nome do atelier é tão banal
quanto as minhas iniciais.
Não há qualquer interesse na ideia de empresa mas
TEXTO TEXTMARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©PMC

sim num lugar para a minha
vontade de reflectir, desenhar e construir.

José Carlos Nunes de Oliveira

dos demais ateliers no modo

ARQUITECTO E FUNDADOR DA NOARQ \\ ARCHITECT AND FOUNDER OF NOARQ

de fazer arquitectura?

O que distingue a NOARQ

Distingue-se? Não sei! É
excelente pressentir (a insi-

interest in the idea of a
 com-

«Quem me conhece, conhece as
minhas opções. Não admito falhar
por falta de empenho, meu ou da
equipa. Para isso experimentamos
muito» \\ «Anyone who knows me
knows my options. I do not admit to
failing out of lack of commitment,
mine or the team’s. To this end we
experiment a lot»

pany, but rather in a place for
my desire to reflect, design
and build.
What sets NOARQ apart
from other practices in terms
of practicing architure?
Sets it apart? I don’t know!
It is excellent to feel (the insinuation of) distinction. Because distinct is a term that
interests me. Because then

De todas as actividades que desenvolveu e desenvolve, é

Of all the activities he has carried out and carries out, ar-

nuação de) distinção. Porque

a arquitectura a sua paixão (e a sua «penitência»). Deve a

chitecture is his passion (and his «penance»). He owes

distinto é um termo que me interessa. Porque então estou

uncontrollable desire «to want to do better». Anyone who

sua permanência na arquitectura a Siza Vieira, com quem

his continued presence in architecture to Siza Vieira, with

mais perto de ter concretizado a vontade desmedida de

knows me knows my options. I do not admit to failing out

trabalha regularmente. Nasceu no Norte do país e foi no

whom he works regularly. He was born in the north of the

«querer fazer melhor». Quem me conhece, conhece as

of lack of commitment, mine or the team’s. To this end we

Porto que, pela sua vontade desmedida de «querer fazer

country, and it was in Oporto that, through his uncontrol-

minhas opções. Não admito falhar por falta de empenho,

experiment a lot. Anyhow... we might not be alternative per

melhor», fundou, em 2001, a NOARQ, um atelier de arqui-

lable desire to «want to do better» he founded, in 2001,

meu ou da equipa. Para isso experimentamos muito. En-

se, but we are never indistinct.

tectura, um lugar para «reflectir, desenhar e construir». O

NOARQ, an architecture practice, a place to «reflect, design

fim… não seremos propriamente alternativos, mas nunca

trabalho de José Carlos Nunes de Oliveira tem sido ampla-

and build». The work of José Carlos Nunes de Oliveira has

somos indistintos.

mente divulgado na imprensa portuguesa e internacional.

been widely spoken of in the Portuguese and international

Em 2017 lançou uma monografia.

press. In 2017 he launched a monograph.

Arquitecto, designer, professor, empresário… o que mais
fascina José Carlos de Oliveira?

Architect, designer, teacher, businessman... what fascinates José Carlos de Oliveira most?

I’m closer to realising the

What new challenges lie ahead?
I believe we are entering a growth phase and at the same

Que novos desafios se avizinham?

time the need for consolidation of the NOARQ (id) enti-

Creio que enfrentamos uma fase de crescimento e em

ty. I think we are in the process of stabilising procedures,

simultâneo a necessidade de consolidação da (id)entida-

through the greater experience of people, we are more ef-

de NOARQ. Julgo que estamos no momento de estabilizar

fective. Producing more with less effort. Giving employees

Arquitecto! A deformação, a actividade, o pensamento

Architect! The deformation, the activity, the thought as

procedimentos, pela maior experiência das pessoas, ser-

better conditions, to the people who share almost every-

como arquitecto julgo que é o que me distingue. Todas as

an architect is what sets me apart, I feel. All the other ac-

mos mais efectivos. Produzir mais com menos esforço. De

thing with me, who take care of my work as if their own.

demais actividades são decorrentes do que me torna dife-

tivities stem from what makes me different. The projects

dar melhores condições aos colaboradores, às pessoas que

renciado. As obras são o meu habitat. Por patológico que

are my habitat. As pathological as it may seem, architec-

partilham quase tudo comigo, que cuidam do meu traba-

possa parecer, a arquitectura é a minha paixão e a minha

ture is my passion and my penance. Beauty fascinates

lho como seu.
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político que quer desenvolver a sua acção centrada nos
valores do humanismo e da coesão social.

You were mayor of Santo Tirso between 1982 and 1999,
and returned in 2013. What led to you returning?
Public service. I was fully aware that the challenges I

Foi presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso en-

would face from 2013 would be very different from those

tre 1982 e 1999, tendo voltado em 2013. O que o motivou a

I had to face in the 1980s and 1990s. In addition to that, my

regressar?

personal and professional experience over the years in

A causa pública. Tinha plena consciência de que os de-

which I wasn’t mayor. I had the chance to perform other

safios que ia enfrentar a partir de 2013 seriam muito dife-

functions, to experience other realities and this baggage

rentes dos que existiam nas décadas de 80 e 90. A somar

allowed me to grow as a person.

a isso, a minha experiência pessoal e profissional ao longo do tempo em que não fui presidente de Câmara. Tive a
oportunidade de assumir outras funções, de vivenciar outras realidades e essa bagagem permitiu-me crescer enquanto pessoa.

What do you consider to be your greatest achievement
in this municipality?
This is a very difficult question, not least because I am
making an evaluation of my own work. There are two areas
in which I believe we have been successful. First of all, the

Qual considera o seu maior feito nesta autarquia?

social benefits that have been created in Santo Tirso since

É uma pergunta muito difícil, até porque estou a fazer

2013. We are truly a family friendly municipality, with mea-

uma avaliação em causa própria. Existem duas áreas em

sures that cover the most needy, the middle classes, the

que julgo que temos sido bem sucedidos. Desde logo, os

youngest and the oldest. The other area was the fact that

apoios sociais que foram
criados em Santo Tirso desde 2013. Somos, verdadeiramente, um Município amigo
das famílias, com medidas
que abrangem os mais carenciados, a classe média,
TEXTO TEXT SÉRGIO GOMES DA COSTA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DIREITOS RESERVADOS

os mais jovens e os mais
velhos. A outra, foi o facto
de termos assumido uma
política estratégica na área

we have adopted a strategic

«A minha formação enquanto
médico tem-me ajudado,
essencialmente, a lidar com os
problemas das pessoas» \\ «My
training as a doctor has essentially
helped me in dealing with people’s
problems»

do crescimento económico,

Joaquim Couto

policy in the area of economic growth, by attracting companies to the municipality
and, thus, reducing the unemployment rate.
What are the main projects
for the future?
Sustainable mobility and
promoting the Santo Tirso brand nationally and in-

através da captação de empresas para o Município e, dessa

ternationally. The first, because this is a central theme in

forma, descer a taxa de desemprego.

discussions on the city, which corresponds to a means of

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO TIRSO \\ MAYOR OF SANTO TIRSO

promoting the way and quality of life. As for promoting the
Quais os principais projectos para o futuro?

Santo Tirso brand, we believe that this is a means of boost-

A mobilidade sustentável e a promoção da marca Santo

ing the economy of the municipality. We have a Interna-

Formou-se em medicina, mas cedo passou a fazer diag-

He graduated in medicine, but soon began making diagno-

Tirso no contexto nacional e internacional. A primeira, por-

tional Museum of Contemporary Sculpture like nothing

nósticos na área política. É presidente da Câmara Municipal

ses in the political arena. He is the mayor of Santo Tirso, a

que é um tema central na reflexão sobre a cidade, corres-

else in Europe, with 54 sculptures scattered throughout the

de Santo Tirso, um cargo ao qual voltou em 2013, depois de

position he returned to in 2013 after having served as may-

pondendo a um factor de promoção do modo e qualidade

city and a museum designed by the renowned architects

o ter desempenhado nas décadas de 80 e 90. No intervalo,

or in the 1980s and 1990s. In the intervening period, he was

de vida. Quanto à promoção da marca Santo Tirso, acre-

Álvaro Siza Vieira and Eduardo Souto de Moura.

foi Governador Civil do Porto, deputado na Assembleia da

Governor of Oporto, a member of Portuguese parliament,

ditamos que esse é um factor de dinamização económica

República, membro da Comissão Parlamentar da Saúde e

a member of the Parliamentary Health Commission and a

do Município. Temos um Museu Internacional de Escultura

Santo Tirso has gained some cultural and recreational

vereador na Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. Diz

councillor in Vila Nova de Gaia. He claims to being driven

Contemporânea ímpar na Europa, com 54 esculturas dis-

spaces in recent years. Has this resulted in an increase in

ser movido pela causa pública e pelas pessoas, sentindo-

by public service and by people, and is determined to make

persas pela cidade e uma sede museológica projectada pe-

the number of visitors?

-se determinado a tornar a sua cidade mais sustentável

his city more sustainable and better known.

los conceituados arquitectos Álvaro Siza Vieira e Eduardo

e reconhecida.

Souto de Moura.
Have your medical studies helped you to diagnose gaps

A formação como médico tem-no ajudado a diagnosticar as lacunas e oportunidades de uma cidade?

and opportunities in a city?
My training as a doctor has essentially helped me in

The number of visitors has increased exponentially. Just
to give you an idea, between 2013 and 2017 the number of
people served in the Interactive Tourism Office rose 58.5

Santo Tirso recebeu alguns espaços culturais e lúdicos

percent. This growth is set to continue.

nos últimos anos. Isso tem-se reflectido num aumento do

A minha formação enquanto médico tem-me ajudado,

dealing with people and with people’s problems. And I

essencialmente, a lidar com as pessoas e com os proble-

think that this is a very important trait for both a doctor

O número de visitantes aumentou de forma exponen-

mas das pessoas. E penso que esta é uma característica

and a politician who wants to work according to the values

cial. Só para se ter uma ideia, entre 2013 e 2017 o número

muito importante quer para um médico, quer para um

of humanism and social cohesion.

de atendimentos na Loja Interactiva de Turismo subiu 58,5

número de visitantes?

por cento. Este crescimento será para manter.
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É um dos rostos mais conhecidos em Portugal, na Eno-

You are one of Portugal’s best-known faces in oenology.

logia. É detentor de um vasto conhecimento na produção

You hold a wealth of knowledge in the production of quali-

de vinhos de excelência. Qual é o segredo?

ty wines. What is your secret?

Não há segredo nenhum!... Sempre trabalhei com curio-

There is no secret!... I have always worked with curiosity,

sidade, vontade da descoberta, e entusiasmo, procurando

the desire to discover, with enthusiasm, always trying to

sempre fazer o melhor vinho possível. Dediquei-me única

make the best wine possible. I have devoted myself sole-

e exclusivamente ao Douro, estudando os porta enxertos,

ly and exclusively to the Douro, studying the rootstocks,

castas, plantação, condução, mecanização da vinha e vini-

grapes, planting, conducting, mechanisation of the vine-

ficação. Tentei aperceber-me de todo o percurso para che-

yard and winemaking. I tried to figure out the entire pro-

gar ao vinho. Acho que o segredo está em trabalhar…

cess of achieving wine. I think the secret lies in working...

Sempre esteve ligado a vinhos famosos. Hoje, na Quin-

You have always been connected to famous wines. Do

ta Monte do Xisto, juntamente com os seus filhos, procura

you, together with your children, now strive to produce

produzir vinhos ainda mais distintos e únicos?

even more distinct and unique wines at Quinta Monte

Cada vez penso mais que a qualidade dos vinhos está

do Xisto?

relacionada com a vontade de compreender o que a terra

I increasingly believe that the quality of the wines is re-

e o local nos têm para oferecer de melhor, ou, por outra, o

lated to the desire to understand the best that the land and

aprofundamento do conhecimento da natureza. Depois de

the locality have to offer us, or, in other words, deepening

uma fase de aplicação às novas tecnologias por via cien-

your knowledge of nature. After a phase of applying new

tífica que, de certo modo, ajudaram, em muito, a moderni-

technologies by scientific means, which, in a way, helped a

zação do Douro, fui, há uns anos, confrontado pelos meus

lot with the modernisation of the Douro, I was confronted

filhos, que me propuseram novos métodos de abordagem

by my children a few years ago, who suggested new meth-

da vinha e do vinho. Tentei perceber as questões que eles

ods of approaching the vineyard and the wine to me. I tried

levantavam e cheguei à conclusão de que a via que me
expunham era aliciante. A
TEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY MANUEL TEIXEIRA

modernização, a mecanização, a evolução vitivinícola
precisavam de uma franca
adaptação ao terroir. Com
este blend, modernização/

to understand the questions

«Fazer vinho de qualidade é como
quem pinta um quadro ou compõe
uma música» \\ «Making quality
wine is like painting a picture or
composing a piece of music»

they raised, and I came to
the conclusion that the route
they revealed to me was interesting.

Modernisation,

mechani-sation and winegrowing evolution needed a
straightforward

adaptation

João Nicolau de Almeida

tradição, conduzida pelos
meus filhos, chegámos à produção biológica e biodinâmi-

of modernisation/tradition, led by my children, we have

ENÓLOGO \\ OENOLOGIST

ca. Dentro deste mundo mais natural e mais próximo da

arrived at organic and biodynamic production. Quinta do

tradição, nasceu o vinho Quinta do Monte Xisto que desde

Monte Xisto wine was born within this more natural world,

a sua plantação nunca viu qualquer produto sintético, indo

closer to tradition, and since the vines were planted they

assim ao encontro do terroir da natureza.

never seen any synthetic product, thus doing justice to the

to the terroir. With this blend

O vinho traduz a sua paixão de mais de 40 anos de acti-

Wine translates his passion of more than 40 years working

vidade na área vínica. É um «guerreiro vitivinícola até à

in the winegrowing industry. He is a «winegrowing war-

reforma, que continua à procura do graal», assim nos refe-

rior until he retires, who continues his quest for the grail»,

riu Nicolau de Almeida. A enologia seduziu-o, ainda muito

Nicolau de Almeida told us. Oenology seduced him, when

jovem, pois ela entrou na sua vida de forma natural e por

still very young, because it entered his life in a natural way,

Partilho as minhas energias com a família e com o vinho.

influência familiar paterna e materna. Em pequeno lavava

and through the influence of mother’s and father’s family.

Fazer vinho de qualidade é como quem pinta um quadro

I share my energies with my family and wine. Making

as pipas em Gaia. Acompanhava o pai nas vindimas e nas

When he was little, he cleaned the casks in Gaia. He ac-

ou compõe uma música. Há que recorrer a um momento

quality wine is like painting a picture or composing a piece

andanças do tão famoso Barca Velha. Trabalhou, durante

companied his father to the harvests and wanderings of

emotivo que realce os nossos sentidos, que nos leve acima

of music. You have to access an emotional moment that

décadas, na Ramos Pinto, empresa da família da sua mãe.

the famous Barca Velha. He worked for decades at Ramos

do nosso estado comum, que nos dê, nos eleve, nos faça

sharpens your senses, that lifts you above your common

No ano de 1990 começa a fazer os vinhos Duas Quintas

Pinto, his mother’s family’s company. In 1990 he began to

falar, comunicar, partilhar «In vino Veritas».

state, that gives you, that elevates you, makes us speak,

e Bons Ares, sem nunca deixar de parte a dedicação aos

make the Duas Quintas and Bons Ares wines, without ever

Vinhos do Porto Ramos Pinto, principalmente aos vinta-

letting slide his dedication to the Ramos Pinto port wines,

ges da casa. João Nicolau de Almeida é natural do Porto, é

mainly the vintages. João Nicolau de Almeida was born in

A família Nicolau de Almeida segue a sua intuição talha-

formado na Universidade de Bordéus e foi nomeado Dou-

Oporto, graduated from the University of Bordeaux and

da ao longo dos tempos. Não existe uma fórmula, mas sim

tor Honoris Causa pela Universidade de Trás-os-Montes.

was honorary PhD by the University of Trás-os-Montes.

uma real dedicação e trabalho sério, responsável e hones-

The Nicolau de Almeida family follows its intuition

Podia ter escolhido outra profissão, mas aceitou a corrente

He could have chosen another profession, but he accepted

to, dando o seu melhor. É assim que damos continuidade à

carved over time. There is no formula, but a real dedica-

vínica da família e, actualmente, é vitivinicultor na Quinta

that wine runs in the family and he is now a winemaker at

família Nicolau de Almeida na Quinta Monte do Xisto.

tion and serious, responsible and honest work, giving your

Monte do Xisto.

Quinta Monte do Xisto.

natural terroir.
O vinho é parte da sua vida. Beber um bom vinho é um
acto de cultura?

Wine is part of your life. Is drinking a good wine a cultural act?

communicate, share «In vino veritas».
A família Nicolau de Almeida tem planos para o futuro?
What plans does the Nicolau de Almeida family have for
the future?

best. This is how we ensure continuity to the Nicolau de
Almeida family at Quinta Monte do Xisto.
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Olhando para trás o que me marca mais é perceber

Looking back what hits me most is realising how time

como o tempo passa tão rápido. Profissionalmente tive a

goes by so fast. Professionally I have been fortunate to have

sorte de ter uma vida muito preenchida, com momentos

had a highly fulfilled life, with good times and bad, but with

altos e outros mais baixos, mas com uma empresa que foi

a company that was growing, consolidating and stabilising

crescendo, consolidando-se e estabilizando-se. O que me

itself. What strikes me most in my work is the expression

marca mais no meu trabalho é a expressão de felicidade

of happiness of my patients, when they return for another

dos meus pacientes, quando voltam à consulta com alguns

consultation weighing a few kilos less. It is something that,

quilos a menos. É algo que, mesmo que se repita um milhão

even if it is repeated a million times, never tires us.

de vezes, nunca nos cansa.
You have been in Portugal for more than 30 years. What
Está há mais de 30 anos em Portugal. O que o levou a
acreditar e a apostar neste país?

Life is made, as an Andalusian poet once said, «Cami-

A vida é feita, como dizia um poeta andaluz, «Caminan-

nante, no hay camino, se hace camino al andar» (Walking,

te, no hay camino, se hace camino al andar» (Caminhante,

there is no path, the path is made by walking), it is made

não há caminho, faz-se o caminho ao andar.), é feita de de-

of decisions that later take us to others. The first time I

cisões que depois nos arrastam a outras. A primeira vez que

came to Portugal was to see a rally. I visited the interior, I

vim a Portugal foi para ver o rally. Visitei o interior, fiquei a

slept in people’s houses, and I ate and slept with them... I

dormir em casa das pessoas, comi e dormi com elas… vi o

saw the country from within. And that’s where I really fell

país por dentro. E foi aí que realmente me apaixonei por

in love with Portugal. It got into my head. So I came here

Portugal. Ficou-me na cabeça. Então, vim para cá para me

to specialise, to stay just for four years, and to return to

especializar, ficar apenas quatro anos e voltar para Grana-

Granada, where I am from. But I set up a practice and ev-

da, de onde sou. Mas montei consultório e tudo começou

erything started to go well. Then, one year led to the next, I

a correr bem. Um ano levou a
outro, casei e tive filhos cá. E
mesmo os que nasceram em
Espanha sente-se de cá.
TEXTO TEXT ANA MONTEIRO \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©PMC

led you to believe and place your faith in this country?

Nos processos de perda de
peso, que técnica utiliza a
Clínica Dr. Tallon?

«Mais do que fazer dietas, damos
orientações para mudar os hábitos
de vida» \\ «More than creating
diets, we help guide people, so as to
change their habits of a lifetime»

O que fazemos, principal-

got married and had children
here. And even the ones who
were born in Spain feel they
are from here.
In the processes of weight
loss, which technique does
Clínica Dr. Tallon use?
What we do, primarily, is

José Maria Tallon

mente, é personalizar o tratamento. Pode-se comprar um

customise the treatment. One can buy a suit of a certain

fato de um determinado número e cair-nos bem ou po-

size and it fits well or we can buy one tailor-made. We try

FUNDADOR DA CLÍNICA DR. TALLON \\ FOUNDER OF THE CLÍNICA DR. TALLON

demos comprar à medida. Nós tentamos fazer à medida.

to make it to the measure. Each person is different. More

Cada pessoa é diferente. Mais do que fazer dietas, damos

than creating diets, we help guide people, so as to change

orientações para mudar os hábitos de vida. Primeiro ten-

their habits of a lifetime. The first thing we try to do is un-

José Maria Tallon é médico, tendo dedicado a sua carreira a

José Maria Tallon is a doctor, having dedicated his career

tamos perceber porque é que a pessoa come e não tanto

derstand why the person eats and not so much what they

«procurar o bem-estar das pessoas». Nasceu em Grana-

to «striving for the well-being of people». He was born in

o que come. Porque se não soubermos o porquê não irá

eat. Because if we do not know why, it will not work. And

da, onde pensava viver toda a sua vida, mas veio a primeira

Granada, where he thought he would live all his life, but he

resultar. E depois dizemos-lhe que o que funciona não é a

then we tell them that what works is not the diet, but their

vez a Portugal, movido pelo seu gosto pelo rally, conheceu

came to Portugal for the first time, moved by his interest

dieta, mas a sua decisão de modificar os seus hábitos de

decision to change their life habits. And then we have a

os portugueses e apaixonou-se. Decidiu voltar mais tarde

in rallies, met the Portuguese and fell in love. He decided

vida. E aí temos resultado garantido para vida.

guaranteed result for life.

para completar a sua especialização, montou consultório,

to come back later to complete his specialisation, set up a

uma coisa levou a outra e aqui ficou. Perto de completar

practice, and one thing led to another and he stayed here.

60 anos, diz-nos que a idade não o assusta, mas assusta-o

Close to turning 60, he tells us that age does not scare him,

que o tempo passe tão rápido. Conhecido principalmente

but that time passes so quickly does. Known primarily for

Melhor e pior. Medicamente, muito melhor. Em termos

Better and worse. Medically, they are much better. In

por ajudar as pessoas a perderem peso, Tallon preocupa-

helping people lose weight, Tallon is primarily concerned

de hábitos de vida, muito pior, porque ninguém se mexe.

terms of living habits, much worse, because no one moves.

-se essencialmente em ajudar as pessoas a mudarem os

with helping people change their life habits, so that they

Cada vez mais temos o hábito de sedentarismo e da falta

We are increasingly living sedentary lifestyles, with lack of

seus hábitos de vida para que se sintam bem. E por isso

feel good. And therefore he does not go without enjoying

de exercício físico.

physical exercise.

não dispensa viver, nem comer, que diz ser um dos seus

life or eating, which he claims to be one of his greatest

maiores prazeres.

pleasures.

No seu entender como é que está a saúde dos portugueses?

E o José Maria Tallon tem cuidado com a alimentação?

In your view, how are the Portuguese doing in terms of
health?

And are you careful about what you eat?

Algum. Decidi há muito tempo que não haveria de dei-

A little. I decided a long time ago that there was no need

Este ano, a Clínica do Dr. Tallon celebrou 32 anos. Quan-

This year, Clínica do Dr. Tallon celebrated 32 years. When

xar de viver, e comer é um dos prazeres mais importantes

to stop enjoying life, and eating is one of life’s most im-

do olha para trás o que o marcou mais no decorrer destas

you look back, what has marked you the most in the

da vida. Não é viver para comer, mas também não é comer

portant pleasures. It’s not about living to eat, just as it’s not

décadas?

course of these decades?

para viver. Há que encontrar um equilíbrio.

about eating to live. You have to find a balance.
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na área financeira. Oito anos mais tarde, assumi o cargo da

Management, which I held until the moment I joined the

Direcção Financeira e Administrativa, que mantive até ao

Board of Directors.

momento em que integrei o Conselho de Administração.
Were you surprised that the family decided to invite you
Ficou surpreendido com a decisão de a família o ter convidado para administrador?

to become its CEO?
Topázio had experienced fantastic growth with the final

A Topázio conheceu um crescimento fantástico com a

management by the family, in the end of the 1990s, when

última administração da família, no final da década de 90,

it reached its peak, exceeding 15 million Euros turnover

em que atingiu o seu auge, ultrapassando os 15 milhões de

and 300 employees. By around 2005, the difficulties of the

euros de facturação e 300 colaboradores. Por volta de 2005,

unfavorable economic situation started to be felt, which

começaram a fazer-se sentir as dificuldades da conjun-

caused a sharp drop in turnover. The management had

tura económica desfavorável, que provocaram uma forte

no alternative but to begin a restructuring process, by re-

quebra no volume de negócios. A administração não teve

ducing employees by more than 70%. Somehow, it had the

outra alternativa senão iniciar um processo de reestrutu-

merit of restructuring the company before inviting other

ração, com a redução de mais de 70% dos seus efectivos.

people to continue its management. As for choosing me, I

De alguma forma, teve o mérito de reestruturar a empre-

think this has to do with the fact that I had always worked

sa antes de convidar outras pessoas a continuarem a sua

closely with the previous management and very closely

gestão. Quanto à escolha da minha pessoa, julgo estar re-

with all the family members who worked at Topázio.

lacionado com o facto de sempre ter trabalhado em estreita colaboração com a anterior administração e muito próximo de todos os familiares que trabalhavam na Topázio.

In 2014 there was a fire that destroyed the factory. How
do you recover from something like that?
With a spirit of mutual support and a great sense of re-

Em 2014 houve um incêndio que destruiu a fábrica.
Como se recupera de uma
situação dessas?
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Com um espírito de entreajuda e grande sentido de
resiliência por parte de todos

silience on the part of all

«A grande mais-valia da Topázio é,
sem dúvida, os seus trabalhadores,
em particular os artesãos» \\
«The greatest asset of the Topázio
is, undoubtedly, its workers, in
particular its craftsmen»

the employees, who like to
see Topázio as their second
family and who are able to
unite around a common goal,
willing to give everything to
overcome adversity, as was

José Augusto Seca

os colaboradores, que gos-

ADMINISTRADOR DA TOPÁZIO \\ CEO OF TOPÁZIO

e são capazes de se unir em torno de um objectivo comum,

has been around for over 140 years do to reach younger

dispostos a darem tudo para contrariarem uma adversida-

generations?

tam de olhar para a Topázio
como a sua segunda família

de, como aconteceu com o incêndio.

the case with the fire.
What can a company that

The younger generations have heard their grandpar-

Por ele têm passado os desafios da Topázio para o século

The challenges of Topázio for the 21 century have been

XXI. Assumiu em 2012 a administração de uma empresa

passed onto him. In 2012 he took over the management of

com 140 anos e, até aí, gerida pela família que a fundou,

a 140-year-old company, until then run by the family that

cabendo-lhe agora o desafio de aliar a tradição com a ino-

had founded it, and now the challenge of combining tradi-

As novas gerações ouviram falar da Topázio pelos seus

produces and sells a wide range of products for younger

vação. Teve de ultrapassar um dos momentos mais difíceis

tion with innovation is his. He had to get through one of the

avós e pais, sempre associada a uma oferta de produ-

consumers, such as our jewellery collections. And we’re

de sempre na empresa, um incêndio devastador na fábri-

most difficult times for the company, a devastating fire in

tos mais clássicos. Não conhecem bem a Topázio na sua

changing that.

ca, mas percebeu aí que tinha nos trabalhadores os seus

the factory, but it was at that moment that he realised his

vertente contemporânea, enquanto marca que produz e

maiores aliados. Não os esquece, por isso, no momento de

workers were his greatest allies. He does not forget them,

comercializa uma vasta gama de produtos destinados às

nomear a maior riqueza da Topázio, garantindo serem a

therefore, when naming Topázio’s greatest asset, guaran-

camadas mais jovens, como as nossas colecções de joa-

verdadeira alma desta casa secular, especializada nos ob-

teeing that they are the true soul of this age-old business,

lharia. E nós estamos a mudar isso.

jectos em prata.

specialised in silverware.

Como se deu a entrada na Topázio, uma empresa
familiar?

ents and parents talk about Topázio, always associating

st

How did you come to join Topázio, a family business?

O que pode fazer uma empresa com mais de 140 anos
para chegar às novas gerações?

with a range of products that are more classic. They don’t
know about Topázio’s contemporary side, as a brand that

What do you think is Topázio’s greatest asset?
It is, undoubtedly, its workers, in particular its craftsmen.
It is they who, through the quality of the workmanship in
the pieces, ensure that the most discerning customers

Qual acha ser a grande mais-valia da Topázio?

stay loyal to Topázio, which remains a leading name in

É, sem dúvida, os seus trabalhadores, em particular os

the production of silverware. By all rights they should be

I had studied finance; I was aware of an opening at

artesãos. São eles quem, pela qualidade na execução das

Tenho formação na área financeira, tive conhecimento

Topázio and I decided to apply. I joined in 1992, at the age

peças, assegura que os clientes mais exigentes mante-

da oportunidade na Topázio e decidi candidatar-me. Entrei

of 30, to head the financial department. Eight years lat-

nham uma preferência pela Topázio, que continua a ser

em 1992, com 30 anos de idade, para um cargo de chefia

er, I took on the position of Finance and Administration

uma referência na produção de peças de prata. Merecem

called artists.

justamente ser chamados de artistas.
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em termos de treino, dedicação, observação, afectação e

more so now, knowing how much top-leve football has

gestão de recursos e desempenho, o futebol de alta com-

evolved in the last 30 years, in terms of training, dedica-

petição nos últimos 30 anos.

tion, observation, commitment and resource management
and performance.

Enquanto empresário, qual é o treinador de futebol com
que mais se identifica?

As an entrepreneur, which football coach do you most

Nos dias de hoje, gosto muito do Jürgen Klopp, pela rela-

identify with?

ção de compromisso e cumplicidade que tem com todos os

Nowadays, I really like Jürgen Klopp, for the commitment

jogadores e membros da equipa, em prol do futebol espec-

and complicity he has with all players and team members,

táculo e com resultados.

in the interests of entertaining football and good results.

Qual foi o momento-chave do seu percurso?

What was the key moment in your career?

Acho que foram dois: primeiro, em 1997, quando troquei

I think there were two moments: the first, in 1997, when I

uma carreira na área da prática de engenharia de teleco-

switched from a career in the field of telecommunications

municações pela de gestor comercial, na mesma empresa.

engineering to that of a commercial manager, in the same

Falo do projecto que o Grupo PT criou na altura para abor-

company. I’m talking about the project that the PT Group

dar a Expo’98 e onde aprendi imenso sobre o negócio e

created at the time to address Expo’98 and where I learned

descobri que me realizava bastante encontrando e dese-

a lot about business and discovered that I accomplished a

nhando soluções para os clientes. Ainda hoje é uma faceta

great deal finding and designing solutions for customers.

e prática que não dispenso. O
outro momento foi em 2006,
quando fui convidado para
director-geral da Seara, pois
o desafio empresarial pasTEXTO TEXT SÉRGIO GOMES DA COSTA\\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DIREITOS RESERVADOS

sava, por um lado, por gerir
uma PME e, por outro lado, o
lado pessoal, por saber se era
ou não capaz de o conseguir.

José Augusto Silva

temente a rede Deloitte. O

DIRECTOR-GERAL DA SEARA \\ MANAGING DIRECTOR OF SEARA

que muda?

A Seara integrou recen-

Aumentam os desafios, os

Even today it is a facet and

«Aumentam os desafios, os
mercados e a equipa disponível
para marcarmos pela diferença
e conseguirmos implementar
melhor as ambições dos nossos
clientes» \\ «There are now more
challenges, markets and a broader
team to make a difference and to
better implement our customers’
ambitions»

mercados e a equipa dispo-

practice that I can’t do without. The other moment was
in 2006, when I was invited
to become managing director of Seara, because the
entrepreneurial challenge I
faced was, on the one hand,
to manage an SME, and on
the other, the personal side,
not knowing whether or not
I was up to it.
Seara has recently joined
the Deloitte network. What

Podia ter sido futebolista, mas canalizou os métodos de trei-

He could have been a footballer, but he channeled his

nível para marcarmos pela

no para o mundo empresarial, sendo hoje o director-geral da

training methods into the business world, and is now

diferença e conseguirmos implementar melhor as am-

There are now more challenges, markets and a broader

Seara. Se fosse treinador, organizava a sua equipa como Jür-

CEO of Seara. If he had been a coach, he would organise

bições dos nossos clientes. A rede global da Deloitte hoje

team to make a difference and to better implement our

gen Klopp, do Liverpool, se calhar porque também é assim

his team as Jürgen Klopp of Liverpool fame does, maybe

possui várias equipas digitais que nos permitem ampliar e

customers’ ambitions. Deloitte’s global network now has

que estrutura a sua empresa e obtém resultados. Formou-

because that is how he structures his company and gets

trocar competências, assim como participar em desafios

several digital teams that enable us to expand and ex-

-se em Engenharia Electrotécnica e de Computadores, com

results. He studied Electrical and Computer Engineering,

fora de fronteiras e noutros mercados.

change skills, as well as taking part in challenges abroad

especialização em Telecomunicações, e a partir daí fez uma

specialising in Telecommunications, and from there his

carreira em crescendo. Tal como aconteceu com muitos

career rocketed. As with many Portuguese, Expo’98 was a

portugueses, a Expo’98 foi um marco na sua vida, mas no

milestone in his life, but in his case the impact was profes-

seu caso o impacto foi profissional e não lúdico.

sional and not recreational.

changes does this imply?

and in other markets.
Quais são os maiores desafios que o mundo vai enfrentar na área informática e digital?
Eu diria que são a confiança e integridade dos dados. A

What are the greatest challenges the world is going to
face in the IT and digital areas?

cibersegurança nunca esteve tão presente na agenda de

I would say they include the reliability and integrity of

Esteve próximo de uma carreira no futebol profissional,

You were very close to a career in professional football,

todos. Por outro lado, os clientes (nós), nunca estiveram

the data. Cybersecurity has never been so present on ev-

que interrompeu devido a uma lesão. Tem pena de não ter

which came to a halt due to an injury. Are you sorry that

tão diferentes e dispersos no footprint digital e as marcas e

eryone’s agenda. On the other hand, customers (us) have

concretizado esse sonho?

this dream never came true?

empresas têm, assim, uma maior dificuldade em criar tou-

never been so different and dispersed in terms of digital

ch points que impactem a sua relação de engagement com

footprint and brands and companies thus find it more dif-

os seus clientes.

ficult to create touch points that have an impact on their

Ainda hoje adoro jogar futebol, embora só o faça espo-

I love playing football to this day, although I only do so

radicamente. Na época era de facto uma grande paixão. No

from time to time. At that time it was indeed a great pas-

entanto, hoje, à distância, não sei se estive assim tão pró-

sion of mine. However, today, with the distance of time, I’m

ximo. Mas adoraria, ainda mais sabendo o quanto evoluiu,

not sure if I was that close. But I would have loved it, even
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conforto e maturidade para exercer o cargo que ocupo

I have less enthusiasm but more comfort and maturity to

sendo que o jornalismo entretanto mudou muito e não foi

carry out the position that I hold, while at the same time

para melhor.

journalism has changed a lot and not for the better.

Passou muitos anos da sua vida a viajar do Porto para

You have spent many years of your life travelling from

Lisboa (e vice-versa). Qual a diferença entre trabalhar

Oporto to Lisbon (and vice versa). What’s the difference

numa ou noutra cidade?

between working in one city or the other?

O trabalho é o mesmo, a qualidade de vida é diferente.

The work is the same; the quality of life is different.

Lisboa é uma cidade mais impessoal e com menos tempo

Lisbon is a more impersonal city with less time to forge

para criar amizades e ter uma vida mais estável. Ainda as-

friendships and have a more stable life. Nevertheless it is

sim, é o centro de toda a actividade, onde as oportunidades

the centre for the entire sector, where there are greater ca-

profissionais são maiores, mas menos compensadoras em

reer opportunities, but less rewarding in personal terms.

termos pessoais. Há gente competente no Porto e no resto

There are competent people in Oporto and in the rest of

do país que não tem as mesmas oportunidades que gente

the country, who do not have the same opportunities that

mais incompetente tem em Lisboa.

more incompetent people have in Lisbon.

Porto Canal, Benfica TV e Sporting TV? Não são todos
canais cujos conteúdos são balizados por clubes?

Porto Canal, Benfica TV and Sporting TV? Are they not
just channels whose contents are defined by clubs?

Não. A BTV e a Sporting TV são canais exclusivamente de

No. BTV and Sporting TV are exclusively club chan-

clube cujas 24 horas do dia são absorvidas por conteúdos

nels, whose 24 hours a day are taken up by content of

dos clubes que os tutelam. O
Porto Canal construiu uma
marca de canal generalista
e informativo abrangente
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com conteúdos variados, entre eles os do FC Porto. Não
é melhor nem pior, é apenas muito diferente. Duvido

Júlio Magalhães

que em Portugal haja algum

JORNALISTA E DIRECTOR DO PORTO CANAL \\ JOURNALIST AND DIRECTOR OF PORTO CANAL

Porto Canal. Genericamente,

canal de televisão que faça
tanto serviço público como o

the clubs that safeguard

«A minha condição hoje de
Director-Geral faz de mim mais um
gestor de canal e de pessoas que
propriamente de jornalista» \\ «My
position today as managing director
makes me more a channel and
people manager than a journalist»

them. Porto Canal has built
up a channel brand that is
broadly generalist and informative and with varied
content, including FC Porto.
It’s not better or worse, it’s
just very different. I doubt
that in Portugal there is any
television channel that does
as much public service as
Porto Canal. Generally, BTV

a BTV e a Sporting TV são canais de clube, o Porto Canal é

and Sporting TV are club channels; Porto Canal

um canal com clube, neste caso o FC Porto.

is a channel with a club, in this case FC Porto.

Nasceu no Porto e cedo se entusiasmou pelo jornalismo,

He was born in Oporto and developed a keen interest in

mas foi na RTP que ganhou maior visibilidade. Júlio Maga-

journalism from an early age, but it was at RTP that he

Na sua juventude, foi quase profissional de basquetebol.

In your youth, you almost played basketball profession-

lhães frequentou três cursos superiores – História, Direito e

gained in visibility. Júlio Magalhães attended three uni-

O facto de, mais recentemente, se ter dedicado ao golfe

ally. Does the fact that you have more recently become a

Comunicação Social – não chegando a terminar nenhum.

versity courses - History, Law and Social Communication

confirma esse seu lado de desportista?

golfer confirm this sporting nature?

Nada que o impedisse de exercer jornalismo com profis-

– but didn’t complete any of them. Not that this has ever

Sim. Fui sempre desportista. O basquetebol saiu de mim

Yes. I have always been a sportsman. Basketball left me

sionalismo e competência, de ter sido director de Informa-

prevented him from practicing journalism with profes-

mas eu não saí do desporto. Continuo, ainda que poucas

but I did not leave the sport. I still play basketball, although

ção da TVI e de ser, desde há uns anos, director do Porto

sionalism and competence, from being news director at

vezes, a jogar basquetebol, mas de facto o golfe é hoje a

rarely, but actually golf is the sport I play most today. Al-

Canal, um canal, frisa, «generalista e informativo abran-

TVI and from being, for some years now, director of Porto

minha actividade desportiva mais assídua. Ainda que não

though not enough, due to lack of time, to consider myself

gente com conteúdos variados», «com clube, neste caso o

Canal, a channel, he stresses, that is «broadly generalist

o suficiente, por falta de tempo para me considerar um

a good player.

FC Porto, que dá à estação uma enorme dimensão».

and informative with varied content», «with a club, in this

bom jogador.

case FC Porto, which gives the channel a huge dimension».
Iniciou-se no jornalismo aos 16 anos. Mantém o entusiamo que tinha nessa altura?
Mentiria se dissesse que o entusiamo é o mesmo. Já

As well as being a journalist you have also written sevO Júlio, para além de jornalista, já escreveu vários livros.

You started in journalism when you were 16 years old.
Do you still have the enthusiasm you had then?

O que lhe falta fazer? Tem sonhos por concretizar?

eral books. What do you have left to do? Do you have any
dreams yet to come true?

Não muitos. O meu sonho é continuar a fazer aquilo de

Not many. My dream is to continue doing what I like and

passaram muitos anos e muitos objectivos cumpridos. A

I’d be lying if I said my enthusiasm is the same. Many

que gosto e isso está garantido de momento. Os livros vão

this is guaranteed for the moment. The books will con-

minha condição hoje de director-geral faz de mim mais

years and many goals have since passed. My position to-

continuar, o que me dá muito prazer, e o futuro ainda pode

tinue, which gives me great pleasure, and the future may

um gestor de canal e de pessoas que propriamente de jor-

day as managing director makes me more a channel and

ter muitas outras coisas reservadas. Não me queixo do que

still hold many other things for me. I can’t complain about

nalista. Diria que hoje terei menos entusiasmo mas mais

people manager than a journalist. I would say that today

a vida me tem dado.

what life has given me.
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o orçamento e a criatividade. A experiência de uma prática

creativity. The experience of daily practice lasting more

diária com mais de 30 anos é uma mais-valia preciosa na

than 30 years is a valuable asset in the correct manage-

correcta gestão do processo de concepção.

ment of the design process.

Num momento de grande actividade no sector e num

At a time of great activity in the sector and in an open

mercado aberto, que importância atribui à qualidade do

market, what importance do you give to the quality of the

projecto e como a define?

project and how do you define it?

Devemos encarar o projecto como quem encara uma

We must see the project as someone who sees surgery,

intervenção cirúrgica, isto é, um meio para atingir um fim

that is to say, a means to reach a much more valuable end.

bem mais valioso. A qualidade tem um custo associado.

Quality has an associated cost. Saving on this quality can

Poupar nessa qualidade pode ter um resultado desastroso.

have disastrous results.

A sua empresa, a Traçado Regulador, virou-se para

Your company, Traçado Regulador, has focused on

o mercado residencial. Porquê a opção por este tipo de

the residential market. Why did you go for for this type

projectos?

of projects?

A Traçado Regulador tem no seu curriculum projectos

Traçado Regulador has projects from the most varied

nas mais diversas áreas. As nossas opções são ditadas

areas in its CV. Our choices are dictated by the demands of

pelas solicitações do mercado e a opção pelo residencial

the market and choosing residential results from the mo-

resulta do momento de grande dinamismo que vivemos

ment of great dynamism that we are experiencing in this

nesse sector. Os sectores onde desenvolvemos presente-

sector. The sectors in which we are currently developing

mente a maioria dos nossos projectos são o das moradias

most of our projects are houses and building rehabilitation.

e o da reabilitação de edifícios.
A Traçado Regulador tem
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neste momento em carteira
um vasto conjunto de projectos. A que factores atribui
o sucesso da sua empresa?
Para se ter sucesso é pre-

João de Sousa Rodolfo

ciso gostar muito daquilo

ARQUITECTO E FUNDADOR DA TRAÇADO REGULADOR \\ ARCHITECT AND FOUNDER OF TRAÇADO REGULADOR

caso. Depois, é preciso ter

que se faz. Esse é o nosso

«A qualidade tem um custo
associado. Poupar nessa qualidade
pode ter um resultado desastroso»
\\ «Quality has an associated cost.
Saving on this quality can have
disastrous results»

Traçado Regulador currently has a vast array of projects in its portfolio. To which
factors do you attribute the
success of your company?
In order to succeed, you
must really love what you
do. This is how it is for us.
Then you have to be lucky.
My journey has been one

sorte. O meu percurso é um percurso de sorte: tive a sor-

paved with luck: I was fortunate enough to build a profes-

te de construir uma carreira profissional como arquitecto

sional career as an architect and as a university teacher; to

Considera que gostar muito do que se faz e ter sorte são

He believes that loving what you do and being lucky are

e como docente universitário; de gostarem dos meus pro-

have people like my projects; to have had my work recog-

factores determinantes para se construir uma carreira de

decisive factors in building a successful career. In addition

jectos; de reconhecerem o meu trabalho e de me fazer ro-

nised and to be surrounded by a team of excellent people

sucesso. João de Sousa Rodolfo, para além de ter tido um

to having had a long career as a university lecturer, João de

dear por uma equipa de excelentes pessoas e de excelen-

and excellent professionals, whose names I just have to

longo percurso como docente universitário, é arquitecto há

Sousa Rodolfo has been an architect for over 30 years, an

tes profissionais, cujos nomes faço questão de mencionar:

mention: Alexandra Moreira, Paulo Mendes, Nuno Duarte,

mais de 30 anos, experiência que tem sido uma mais-valia

experience that has been an asset in his acknowledged

Alexandra Moreira, Paulo Mendes, Nuno Duarte, Tomás

Tomás Amaral, Stefania Stellacci, Lara Oliveira, João Louro,

na sua reconhecida prática profissional. Como fundador da

professional practice. As the founder of Traçado Regulador,

Amaral, Stefania Stellacci, Lara Oliveira, João Louro, Filipa

Filipa Cruz and Gonçalo Torres.

Traçado Regulador, fala-nos nos muitos projectos que tem

he tells us about the many projects he has in his portfo-

Cruz e Gonçalo Torres.

em carteira, principalmente na área residencial, porque,

lio, mainly residential, because although his CV contains

embora no seu curriculum tenha projectos nas mais diver-

projects in the most varied of areas, the choice has been

sas áreas, a opção foi ditada pelas solicitações do mercado.

dictated by what the market demands.

Once the crisis in construction and all sectors associaDepois de ultrapassada a crise na construção civil, e de
todos os sectores a ela associados, quais as perspectivas
para a Traçado Regulador a curto e médio prazo?

ted with it has been overcome, what are the prospects for
Traçado Regulador in the short and medium term?
In the short and medium term, Traçado Regulador has

É conhecido o seu já extenso percurso profissional. Que

Your extensive professional background is well known.

A curto e médio prazo a Traçado Regulador tem em

projects on its books that allow it to face the future with

papel atribui ao factor ‘experiência’ na prática profissional

What role would you give ‘experience’ as a factor in the

carteira projectos que lhe permitem encarar o futuro com

optimism. However, this sector is very vulnerable to finan-

do arquitecto?

professional practice of an architect?

optimismo. Contudo, este é um sector muito vulnerável

cial crises. Thus, the path to sustainability lies in the expansion of the market, that is to say, in internationalisation.

O projecto de um edifício é uma realidade muito comple-

The design of a building is a very complex reality, with

às crises financeiras. Deste modo a via para a susten-

xa, com a intervenção de diversas especialidades e com

the intervention of several specialties and a legal envi-

tabilidade passa pelo alargamento do mercado, isto é,

uma envolvente legal constituída por centenas de diplo-

ronment made up of hundreds of legal certificates. To all

pela internacionalização.

mas legais. A tudo isto há que adicionar o local, o programa,

this we must add the site, the programme, the budget and
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dela uma vasta série de empresas com fins lucrativos, de

intervening in several areas of knowhow and knowledge,

actuação e intervenção em várias áreas do saber e co-

and with construction and public works as its main eco-

nhecimento, tendo como sua principal área económica a

nomic area. We operate in six key areas of activity: con-

construção e obras públicas. Actuamos em seis áreas de

struction / industry (environment), real estate develop-

actividade fundamentais: construção/indústria (ambien-

ment, trading, agriculture, hotels and motorsports. Our

te), promoção imobiliária, trading, agricultura, hotelaria e

main motto sums up well what we are all about: ‘Building

desporto motorizado. O nosso lema principal sintetiza bem

the Future’.

aquilo que preconizamos: ‘Building the Future’.
What are the greatest challenges facing the Group?
Quais são os maiores desafios que o Grupo enfrenta?

It needs to be made clear that the present and future

É necessário esclarecer que a estratégia presente e fu-

strategy of the Group includes continued diversification

tura do Grupo passa pela continuidade de diversificação de

of markets. In this sense, besides economic and foreign

mercados. Nesse sentido, além das questões conjunturais

issues to the Group, we clearly have a structural matter of

e externas ao Grupo, temos claramente uma questão es-

our economy / finances, which is related to the difficulty

trutural da nossa economia/finanças, que se prende com

in accessing financial means in terms of capital, whether

a dificuldade em aceder aos meios financeiros de capital,

for investing or running costs. This is one of the greatest

seja para investimento, seja corrente. Este é um dos maio-

challenges, not only for JC GROUP, but also for any busi-

res desafios, não só da JC GROUP, como de qualquer grupo

ness group that has Portugal as its financing base.

empresarial que tenha como sua base de financiamento
Portugal.

Do you believe that the crisis in the construction sector
has been passed now?

Acredita que a crise no sector da construção está ultra-

It is very difficult or impossible to give a conclusive an-

passada?
É muito difícil ou mesmo
impossível dar uma resposta
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concludente. Na minha mo-

swer. In my humble opin-

«A JC GROUP é uma estrutura
global» \\ «Is a global structure»

desta opinião, é necessário

ion, great care is required in
investing, in all areas, because many and varied uncertainties remain. As such,

muito cuidado no investi-

overcoming the crisis or not

mento em todas as áreas, porque as incertezas continuam

will always depend greatly on factors that are not yet ad-

José e Gabriela Correia

a ser muitas e diversas. Como tal, a ultrapassagem da crise

equately stabilised. When I am asked about the crisis in

ou não estará sempre muito dependente de factores que

construction, what I say is that I have never stopped work-

ainda não estão devidamente estabilizados. Quando me

ing in this sector.

CEO DA JC GROUP E PILOTO \\ CEO OF JC GROUP AND RACING DRIVER

perguntam sobre a crise na construção civil, o que digo é
que nunca deixei de trabalhar nesse sector.

What is your operational strategy in foreign markets?
As much in foreign markets as in the local market, the

José Correia, CEO da JC GROUP, universo de mais de duas

José Correia, CEO of JC GROUP, a universe of more than two

Qual é a estratégia de actuação nos mercados externos?

strategy must always involve a very detailed and careful

dezenas de empresas, com presença em três continentes,

dozen companies, present on three continents, is an entre-

Tanto nos mercados externos, como no mercado inter-

analysis of the investments to be made.

é um empresário que partilha, na vida profissional e como

preneur who shares, whether in his professional life or as

no, a estratégia deve passar sempre por uma análise muito

campeão nacional de automobilismo, o mesmo risco cal-

a national motorsport champion, the same calculated risk,

rigorosa e ponderada dos investimentos a efectuar.

culado, a prudência dos grandes líderes, mas também

the prudence of the great leaders, but also the boldness

o arrojo com que a partir dos 14 anos de idade, então já

with which, from the age of 14, as a student-worker, he fol-

trabalhador-estudante, seguiu as pisadas do pai, Arlindo

lowed in the footsteps of his father, Arlindo Correia, a reput-

Correia, um histórico construtor civil de Braga. José Correia

ed builder from Braga. José Correia is the father of Gabriela

É a adrenalina sentida ao conduzir um automóvel a alta

passion I feel for motorsport; no other sport gives me such

é pai de Gabriela que, em apenas dois meses e meio, já cor-

who, in just two and a half months, has already raced in five

velocidade. Contudo, aquilo que me move neste meio é

pleasure. I am grateful to all our followers, for all the moti-

reu em cinco Rampas do Campeonato de Portugal de Mon-

‘Portuguese Mountain Championship’ races. She is known

a grande paixão sentida pelo automobilismo e nenhum

vation they give us, to the public that travel to the races to

tanha. É conhecida como «Princesa da Montanha», dada a

as the «Mountain Princess», given the way that she has

outro desporto me dá tanto prazer. Agradeço a todos os

support us, and to the Vettra Motorsport assistance team,

forma como se adaptou tão bem às íngremes subidas das

adapted so well to the steep climbs of the courses.

nossos seguidores, por toda a motivação que nos dão,

for getting the car in the best condition. Special thanks to

ao público que se desloca às rampas para nos apoiar, e à

my family, for always being by my side at all times.

rampas automobilísticas.
JC Group comprises a number of companies. In what arA JC Group agrega uma série de empresas. Em que áreas
actuam?

eas do they operate?
JC GROUP is a global structure, of a family nature, but

A JC GROUP é uma estrutura global, com um cariz fa-

which has been expanded, having combined within it a

miliar, mas que se foi alargando, tendo agregado dentro

vast series of profit focused companies, operating and
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Gabriela, what most fascinates you and gets you excited
about the automotive world?

Gabriela, o que mais a fascina e faz mover no mundo automobilístico?

It’s the adrenaline rush of driving a car at high speed.
However, what excites me in this environment is the great

equipa de assistência da Vettra Motorsport, por colocar o
carro nas melhores condições. Um agradecimento especial
à minha família, por estar sempre ao meu lado em todos
os momentos.
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políticos. Neste regime, a mesma está reduzida pela forte

this regime, it is reduced by the strong dependence of the

dependência do sector privado e dos seus dirigentes em

private sector and of its leaders with relation to the coer-

relação ao poder coercivo e regulatório do Estado. Em épo-

cive and regulatory power of the state. At election time,

ca de eleições, os partidos fingem ouvir a sociedade civil.

parties pretend to listen to civil society. When in power,

Quando no poder, utilizam os mais variados instrumentos

they use the most varied instruments to subdue it.

para a dominar.
You have been a critic of the size of the state. Has the priTem sido um crítico da dimensão do Estado. O sector
privado tem-se mostrado à altura de assumir uma fatia
maior das responsabilidades?

vate sector been able to take on more responsibility?
This crisis has shown, at least, that a low and sustainable
deficit is a must, left and right. The way you get it is differ-

Esta crise demonstrou que, pelo menos, o défice baixo e

ent. The size of the state in terms of the tax burden is an

sustentável é uma obrigação à esquerda e direita. A forma

ideological dispute that does not interest me at this stage

de o obter é diferente. A dimensão do Estado em termos de

of collective life. What worries me is the civic minority of

carga fiscal é uma disputa ideológica que não me interessa

us wanting the state to solve everything. We pay dearly for

nesta fase da vida colectiva. O que me inquieta é a menori-

this paternalistic mentality we want from the state.

dade cívica de querermos que o Estado resolva tudo. Pagamos caro essa mentalidade paternalista que pretendemos
do Estado.

Is your move from think tanks to political activity
a possibility?
I think it was George Orwell who said, in his time, that no

A sua passagem dos fóruns de reflexão para a actividade política é uma possibilidade?

one could say that «we can stay out of politics». The crisis
was serious enough not to give us that luxury. Today is no

Julgo que foi George Orwell que referiu que, à sua época, ninguém podia afirmar
que
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«podemos

manter-

-nos afastados da política».
A crise era séria o suficiente para não nos darmos a

exception. But I don’t confuse

«Não confundo actividade política
com partidos e parlamento» \\
«I don’t confuse political activity
with parties and parliament»

esse luxo. Hoje, não é excep-

Jorge Marrão

ção. Mas não confundo actividade política com partidos
e parlamento.

political activity with parties
and parliament.
Is the real estate sector,
which you a very familiar
with, going through a good
time?

Several factors have contributed to the good moment.
The results appeared not longer after the risk of sovereign
debt went down, coupled with a policy of low interest rates

PRESIDENTE DAS ASSOCIAÇÕES PROJECTO FAROL E MISSÃO CRESCIMENTO \\ CHAIRS THE FAROL PROJECTO AND MISSÃO CRESCIMENTO ASSOCIATIONS

O sector imobiliário, que conhece bem, está a atravessar
um bom momento?

in the Euro Zone provided by the ECB, along with the effects of internal policies during the Troika period of wage

Juntou-se em 2006 à Deloitte, sendo sócio da empresa e

He joined Deloitte in 2006, and is a partner of the compa-

Diversos factores contribuíram para o bom momento.

restraint, which improved external trade relations. If we

responsável por serviços de consultoria e corporate finan-

ny and responsible for consulting and corporate finance

Os resultados não tardaram a aparecer quando o risco de

stay on the radar of world savings, with fiscal and regulato-

ce dedicados às indústrias imobiliárias, entre outras fun-

services dedicated to the real estate industries, among

dívida soberana reduziu, conjugado com uma política de

ry stability, real estate prices will tend to evolve favourably.

ções. Além disso, tem integrado vários grupos de reflexão,

other functions. In addition to this, he has sat on sever-

taxas de juros baixas na Zona Euro proporcionada pelo

sendo presidente das associações Projecto Farol e Missão

al think tanks, and chairs the Farol Projecto and Missão

BCE, a par dos efeitos de políticas internas no período da

How do you see the country in a decade?

Crescimento, com as quais participa na construção de um

Crescimento associations, with which he participates in

Troika de contenção salarial, que melhorou a relação de

If the country remains faithful to developments in Eu-

pensamento sobre o futuro do país e respectiva postura na

the creation of ideas about the future of the country and

troca com o exterior. Se nos mantivermos no radar da pou-

rope – although, like Europe, we do not know how to con-

globalização. As suas análises económicas e ideias sobre

its stance in globalisation. His economic analysis and ideas

pança mundial, com estabilidade fiscal e regulatória, os

struct serious politics out of this crisis - it will continue on

a sociedade podem ainda ser lidas no Jornal de Negócios

about society can still be read in the Jornal de Negócios or

preços do imobiliário tenderão a evoluir favoravelmente.

a path of growth, albeit always below European standards

ou vistas no programa online Think Tank, com Camilo

viewed on the programme online Think Tank, with Camilo

Lourenço e Joaquim Aguiar.

Lourenço and Joaquim Aguiar.

due to the lack of political courage left and right to reform.
Como vê o país daqui a uma década?
O país, se se mantiver fiel à evolução na Europa - ainda

Tem participado em alguns grupos de reflexão, área em

You have sat on some think tanks, an area in which Por-

que não saibamos, como ela, erigir desta crise séria política

que parece haver um certo défice em Portugal. A que atri-

tugal seems to be lacking. To what do you attribute to this

- seguirá um caminho de crescimento, ainda que sempre

bui essa falha de participação cívica?

lack of civic participation?

abaixo dos padrões europeus por falta de coragem política

A participação cívica não se decreta. No anterior regi-

Civic participation cannot be decreed. In the previous re-

me, a mesma estava asfixiada por restrição dos direitos

gime, it was suffocated by restricting political rights. Under
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à esquerda e à direita para o reformar.
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conjugais. O Serviço Arquidiocesano de Apoio à Família,

weaknesses: domestic violence, lack of dialogue and mar-

instituído recentemente, tem sido o nosso pivô nestes do-

ital ruptures. The newly established Archdiocesan Family

mínios, bem como a um possível acesso à comunhão após

Support Service has been our linchpin in these areas, as

discernimento. Creio que a Igreja tem sabido enfrentar os

well as a possible access to communion following discern-

problemas. É preciso, contudo, ter consciência de que são

ment. I believe that the Church has been able to face the

problemas novos, que colocam em questão práticas ecle-

problems. It is necessary, however, to be aware that these

siais de há muitos séculos e que, por essa razão, requerem

are new problems which call into question ecclesial prac-

uma abordagem personalizada, cautelosa e especializada.

tices of many centuries and which therefore require a personalised, cautious and specialised approach.

Como tem cativado, a Arquidiocese, os jovens de uma
das cidades com mais juventude do país?
A Arquidiocese tem estado ao lado dos jovens de dois

How has the Archdiocese won over young people in one
of the most youthful cities in the country?

modos. Em primeiro lugar, através das suas estruturas: a

The Archdiocese has been at young peoples’ sides in

Pastoral de Jovens, a Pastoral Universitária e os Movimen-

two ways. First, through its structures: the Youth Pastor-

tos. Recordo que um deles, o Escutismo, é a maior força

ate, the University Pastorate and the youth movements. I

associativa da região. Em relação ao mundo universitário,

would remind you that one of them, Scouting, is the largest

confesso que não descansei enquanto não construí um

associative power in the region. With regard to the univer-

Centro Pastoral Universitário. Fica mesmo ao lado da Uni-

sity world, I confess that I could not rest until I had built a

versidade do Minho e é um espaço de acolhimento, diálo-

University Pastoral Centre. It is right next to the University

go e cultura. Em segundo lugar, achamos mais importante

of Minho and is a space for receiving people, dialogue and

escutar os jovens e dar-lhes protagonismo do que oferecer

culture. Secondly, we find it more important to listen to

respostas pré-fabricadas.
A Igreja de Braga sente
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saudades do Cónego Melo?
A Arquidiocese de Braga é
grata a todos os sacerdotes
que gastaram a sua vida pela

young people and give them

«Uma Igreja contra-testemunho
perde toda a sua credibilidade
profética» \\ «A contradictory
Church loses all its prophetic
credibility»

a leading role than to offer
ready-made responses.
Does the Church of Braga
miss Canon Melo?
The Archdiocese of Braga

D. Jorge Ortiga

Igreja. Não podemos, por isso,

o sentido de presença do Cónego Melo em muitas realida-

the Church. We cannot, therefore, forget the generous soul

ARCEBISPO PRIMAZ DE BRAGA \\ ARCHBISHOP OF BRAGA, PRIMATE OF PORTUGAL

des civis e eclesiais. Não foi um homem consensual, mas

and the sense of presence of Canon Melo in many civil and

todos reconhecem que o seu sacerdócio foi muito inter-

ecclesial situations. Opinions of him differed, but everyone

ventivo, positivo e de um zelo inegável.

recognizes that his priesthood was very interventionist,

esquecer a alma generosa e

is grateful to all the priests
who have lived their lives for

D. Jorge Ortiga lidera, há quase duas décadas, a Arquidioce-

Dom Jorge Ortiga has led the Archdiocese of Braga for al-

se de Braga. Tendo cumprido, no ano passado, 50 anos de

most two decades. Having completed 50 years of priest-

sacerdócio e, este ano, 30 como bispo, está a menos de um

hood last year, and this year 30 years as a bishop, he is

ano de completar 75 de idade. Nesta entrevista, o arcebispo

less than a year away from turning 75. In this interview,

O Papa Francisco é o Papa para os dias de hoje. Tem sido

natural da freguesia de Brufe, Vila Nova de Famalicão, fala

the archbishop born in Brufe, Vila Nova de Famalicão,

um mestre na arte de semear esperança, um líder de re-

Pope Francis is the Pope for today. He has been a mas-

do Serviço Arquidiocesano de Apoio à Família, que tem tra-

speaks about the Archdiocesan Family Support Service,

ferência mundial e um pedagogo dos valores intemporais.

ter in the art of sowing hope, a leader of world importance

balhado para acolher os recasados na Igreja, da juventude

which has been working to welcome the remarried into

Ataca os problemas de frente quando muitos apenas lavam

and a pedagogue of timeless values. He attacks problems

de Braga e do Papa Francisco, homem a quem reconhece

the Church, about the youth of Braga and Pope Francisco,

as mãos: a fome, os marginais, os refugiados, os descarta-

face-on when many only wash their hands of them: hun-

mérito por atacar os problemas que outros ignoravam.

a man in whom he acknowledges merit for tackling prob-

dos, a economia, a ecologia, etc. Gente deste calibre e desta

ger, outsiders, refugees, the discarded, the economy, ecol-

lems that others ignored.

coragem é rara. O empenho que coloca nas problemáticas

ogy, etc. People of this calibre and courage are rare. His

Foi-lhe reconhecido muito mérito pela forma como li-

positive, and undeniably zealous.
Em que medida a figura do Papa Francisco tem contribuído para uma revolução (necessária?) dentro da Igreja?

To what extent has the figure of Pope Francis contributed to a (necessary?) Revolution within the Church?

do Mundo também o coloca na Igreja. A razão é simples:

commitment to the problems of the world, he also places

dou com o acesso à comunhão dos divorciados recasados.

You were given much credit for the way you have han-

uma Igreja contra-testemunho perde toda a sua credibi-

in the Church. The reason is simple: a contradictory Church

A Igreja tem sabido enfrentar os seus problemas de frente?

dled access to communion of remarried divorcees. Has the

lidade profética. No fundo, o contributo do Papa Francisco

loses all its prophetic credibility. Basically, the contribution

Church been able to face its problems head-on?

tem sido o de purificar a Igreja para que ela recupere a sua

of Pope Francis has been to purify the Church so that it re-

força profética.

covers its prophetic strength.

A minha intenção foi falar sobre a família em toda a
sua beleza e complexidade. Lancei o desafio de ‘construir

My intention was to talk about the family in all its beau-

[a família] sobre a rocha’, partindo da fisionomia do amor

ty and complexity. I launched the challenge of ‘building

conjugal. Não ignorei, ao mesmo tempo, diversas fragilida-

[the family] on the rock’, starting from the physiognomy

des: violência doméstica, ausência de diálogo e rupturas

of conjugal love. I did not ignore, at the same time, various
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Plano Juncker, estou preparado para o InvestEU. Quere-

aims to mobilise 650 billion Euros in the 2021/2027period.

mos chegar a um acordo sobre o regulamento ainda este

After hundreds of hours negotiating on the Juncker Plan,

ano. Este instrumento é fundamental para o crescimen-

I am prepared for InvestEU. We want to reach an agree-

to económico, a criação de emprego, o financiamento

ment on the regulation later this year. This instrument is

das empresas.

essential for economic growth, job creation and financing
businesses.

Que desafio esse novo plano também representa para o
nosso país?

What challenge does this new plan also represent for

Este instrumento traz uma oportunidade adicional:

our country?

Portugal poderá colocar no Fundo de Garantia até 5% dos

This instrument offers an additional opportunity:

próximos fundos, cerca de 1.650 milhões de euros, que

Portugal will be able to put up to 5% of the next funds in the

permitirão mobilizar mais de 56 mil milhões de euros em

Guarantee Fund, about 1.65 billion Euros, which will allow

áreas definidas previamente. Portugal tem de saber o que

the mobilisation of more than 56 billion Euros in previously

quer e definir estas áreas de financiamento. Considero que

defined areas. Portugal needs to know what it wants and to

a ferrovia, a conclusão da rede de água e saneamento, a

define these areas of funding. I consider that the rail sys-

floresta, a habitação social e a construção de residências

tem, the completion of the water and sanitation network,

para estudantes são exemplos de áreas que poderiam ser

forestry, social housing and the construction of student

financiadas através deste instrumento. Assim, Portugal

housing are examples of areas that could be financed

pode garantir a mobilização de mais de 56 mil milhões de

through this instrument. Portugal can thus guarantee the

euros de investimento, para além de poder candidatar-se

mobilisation of more than 56 billion Euros of investment,

aos 650 mil milhões de euros do InvestEU.

in addition to being able to apply for the 650 billion Euros
from InvestEU.

Considera que Portugal tem sabido aproveitar bem esta
ferramenta da UE que são os fundos comunitários?
A execução do Portugal 2020 está abaixo do desejável:
28%. Até 30 de Junho, só tínhamos recebido 7.200 milhões
TEXTO TEXT AMÉLIA SILVA\\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DIREITOS RESERVADOS

Do you consider that Portugal has been able to take advantage of this EU tool of community funds?
The implementation of Portugal 2020 is below the desir-

de euros do orçamento da
UE, de um envelope total de
26.000 milhões de euros. A
diferença também é grande

able level: 28%. As of 30 June,

«Sinto que sou útil a Portugal e à
UE» \\ «I feel that I am useful to
Portugal and the EU»

we had received only 7.2 billion Euros from the EU budget, out of a total envelope of

José Manuel Fernandes

ao nível das autorizações:

nhamos mais de 16.000 milhões de euros autorizados, mas

approvals: by 30 June 2018, we already had more than 16

EURODEPUTADO \\ MEP

apenas 7.200 milhões executados.

billion Euros approved, but only 7.2 billion implemented.

até 30 de Junho de 2018 já tí-

26 billion Euros. The difference is also large in terms of

Do que depender da sua vontade, esta ligação profissio-

Depending on your willingness, will this professional

José Manuel Fernandes é um entusiasta europeu. Nascido

José Manuel Fernandes is a European enthusiast. Born in

nal que tem à Europa vai prolongar-se por muitos anos? O

connection to Europe go on for many years? What makes

em 1967, em Moure, Vila Verde, é licenciado em Engenharia

1967, in Moure, Vila Verde, he holds a degree in Systems

que o faz continuar a acreditar neste projecto?

you continue to believe in this project?

de Sistemas e Informática pela Universidade do Minho. É

Engineering and IT from the University of Minho. He has

Adoro o trabalho que estou a realizar. Sou o coordenador

I love the work I’m doing. I am the coordinator of the

deputado do Parlamento Europeu desde 2009, onde integra

been a Member of the European Parliament since 2009,

do Partido Popular Europeu na Comissão dos Orçamen-

European People’s Party in the Committee on Budgets,

o grupo do Partido Popular Europeu (PPE). É o coordenador

where he belongs to the group of the European People’s

tos, o que me obriga a acompanhar todos os dossiers or-

which obliges me to keep abreast of all the budgetary dos-

do PPE na Comissão dos Orçamentos. Foi relator do Orça-

Party (EPP). He is the EPP’s coordinator in the Committee

çamentais e a negociar permanentemente com os outros

siers and to negotiate permanently with the other political

mento da União Europeia para 2016 e do Fundo Europeu para

on Budgets. He was the rapporteur for the European Union

grupos políticos. Não escondo que gostaria de continuar a

groups. I make no secret of the fact that I would like to con-

Investimentos Estratégicos – o chamado ‘Plano Juncker’.

Budget for 2016 and of the European Fund for Strategic In-

realizar este trabalho na próxima legislatura.

tinue to carry out this work in the next legislature.

Actualmente é relator para o novo plano de investimentos

vestments - the so-called ‘Juncker Plan’. He is currently

na UE ‘InvestEU’ e representa o PPE no MFF Contact Group,

the rapporteur for the new EU investment plan ‘InvestEU’

que vai negociar o novo Quadro Financeiro Plurianual 2021-

and represents the EPP in the MFF Contact Group, which

A UE tem sido o garante da paz, da democracia, da li-

2027 e os recursos próprios da União Europeia.

will negotiate the new Multiannual Financial Framework

berdade e dos valores. É uma paixão que vale a pena! In-

The EU has ensured peace, democracy, freedom and val-

2021-2027 and the European Union’s own resources.

felizmente, não valorizamos os sucessos da UE. Só con-

ues. It’s a passion worth having! Unfortunately, we do not

seguimos vencer os desafios da globalização, alterações

value the successes of the EU. We can only overcome the

Foi recentemente nomeado relator do novo Plano Jun-

Sobre si: Pode dizer-se que tem uma paixão pela UE?

About yourself: Can you say you have a passion for
the EU?

cker. Que novo desafio tem pela frente a nível profissional?

You have recently been appointed rapporteur for the

climáticas, migrações e escassez de recursos naturais se

challenges of globalisation, climate change, migration and

O novo Plano Juncker, que tem a designação de InvestEU,

New Juncker Plan. What new challenge lies ahead on a

partilharmos um caminho comum e uma estratégia con-

the scarcity of natural resources if we share a common

professional level?

junta e articulada.

path and a joint and structured strategy.

pretende mobilizar 650 mil milhões de euros no período
2021/2027. Depois de centenas de horas de negociação no
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Em que medida a atenção que se dá ao cabelo evoluiu

To what extent has attention paid to hair evolved over

ao longo do tempo, desde que começou a sua actividade

time, from the time you started working to the present

até aos dias de hoje? Tanto para os homens como para as

day? For both men and women?

mulheres?

Hair has lost much of its remote protection function. To-

Os cabelos perderam muito a função remota de protec-

day, hair denotes strength, social status and power. In the

ção. Hoje, o cabelo denota força, situação social e poder.

last decade of the 20th century fashion became plural, the

Na última década do século XX a moda tornou-se plural,

dictatorship of styles came to an end and state of mind

acabou a ditadura dos estilos e segue-se mais o estado de

is what is followed, rather than trends dictated by ma-

espírito do que as tendências ditadas por grandes nomes.

jor names. Techniques and products appear for different

Surgem técnicas e produtos para resultados diferentes to-

results every month. Nowadays, everything is very fast,

dos os meses. Hoje em dia, é tudo muito rápido, até porque

not least because I like to work with the best available on

gosto de trabalhar com o que há de melhor no mercado.

the market. In order to keep up with this process, I have to

Para conseguir acompanhar esse processo, tenho de me

specialise constantly. Although men today have the same

especializar constantemente. Embora hoje os homens te-

concerns as women, baldness is undoubtedly a burden.

nham as mesmas preocupações que as mulheres, a calví-

Loss of hair can cause anxiety and stress.

cie é sem dúvida um peso. A diminuição dos cabelos pode
In your opinion, what really makes a hairstyle

gerar ansiedade e stress.

‘fashionable’?
No seu entender, o que é que realmente faz com que um

There is room for all tastes. Today the fashion to follow
is the one that looks good, the one that matches the face

cabelo esteja ‘na moda’?
Há espaço para todos os gostos. Hoje a moda a seguir é a
que fica bem, a que combina com o rosto do cliente e com

of the customer and with which they identify themselves.
This is the current fashion concept.

a qual ele se identifica. Este é o conceito de moda actual.
Does beautiful, cared-for hair change someone’s
Um cabelo bonito e cuidado muda mesmo a autoTEXTO TEXT AMÉLIA SILVA\\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DIREITOS RESERVADOS

-estima de alguém?
O cabelo é a moldura do
rosto, o que altera bastante a
aparência. Por isso, um cabe-

Joaquim Guerra

lo bonito e saudável aumen-

CABELEIREIRO \\ HAIRSTYLIST

Nada que não se resolva no

ta sem dúvida a auto-estima,
principalmente a feminina.
salão de cabeleireiro com hi-

«Hoje a moda a seguir é a que
fica bem, a que combina com o
rosto do cliente e com a qual ele se
identifica» \\ «Today the fashion
to follow is the one that looks good,
the one that matches the face of
the customer and with which they
identify themselves»

With several salons in the north of Portugal, Joaquim

até algumas dicas sem que com isso seja necessário gastar

Guerra, 69 anos, revela o seu grande segredo: estar sem-

Guerra, 69 years, reveals his great secret: always being on

muito dinheiro.

pre a par das novidades. Para este profissional, natural de

the ball. For this professional, born in Barrô, in the munici-

Barrô, concelho de Resende, cada pessoa é uma peça úni-

pality of Resende, every person is a unique piece of a puz-

ca de um puzzle que ele tenta sempre construir. E deve
ser tratada como tal. Sendo o cabelo a sua especialidade,

The hair is the frame of the
face, which greatly changes your appearance. Therefore, beautiful and healthy
hair increases self-esteem
without doubt, especially for
women. Nothing that can’t
be solved in the salon, with
some moisturising, a cut or
some colour and even some
tips, without it being neces-

dratação, um corte ou cor e
Com vários salões na zona norte de Portugal, Joaquim

self-esteem?

sary to spend a lot of money.
Why is it important to put our trust in ‘our’ hairdresser?

Porque é que é importante confiar no ‘nosso’ cabeleireiro?

It is important that professionals are recognised for their

zle that he is always trying to put together. And should be

É importante que os profissionais sejam reconhecidos

art. Feeling confident in the hairdresser’s is essential. 76%

treated as such. As hair is his speciality, he takes care of it

pela sua arte. Sentir confiança no cabeleireiro é essencial.

of the Portuguese trust the advice of their hairdresser; he

cuida-o como se de uma obra de arte se tratasse, tendo o

as if it were a work of art, being careful to always adapt the

76% das portuguesas confia no aconselhamento do seu

understands best what the customer wants. Salons are

cuidado de adaptar sempre a moldura à paisagem. Cons-

frame to the landscape. Aware of the responsibility that

cabeleireiro, pois ele compreende melhor o que a clien-

spaces of experiences and emotions, where people value

ciente da responsabilidade que é ser hairstylist, procura

being a hairstylist brings, he never tries to disappoint his

te deseja. Os salões são espaços de experiências e emo-

dedication, empathy and complicity.

nunca defraudar as expectativas dos seus clientes. E será

customers. And it will be for his ability of knowing how to

ções, onde as pessoas valorizam a dedicação, a empatia e

pela sua capacidade de saber ler rostos que continua a ser

read faces that he remains one of the most important hair-

a cumplicidade.

um dos mais impactantes cabeleireiros da actualidade.

dressers of today.

É um dos cabeleireiros mais reconhecidos no país. Como
conseguiu obter esse estatuto?

You are one of the most renowned hairstylists in the
country. How did you achieve this status?

How would you describe yourself as a professional?
Despite my initial classical training, I consider myself

Como se caracteriza enquanto profissional?

avant-garde. Today’s customer is informed and with little

Apesar da minha inicial formação clássica, considero-

time available; she places all her expectations in the stylist

-me um vanguardista. A cliente de hoje é informada e com

and we cannot disappoint. I always try to be at the cutting

Com muito trabalho, dedicação e amor à profissão. Estar

With a lot of work, dedication and love for my profession.

pouca disponibilidade de tempo; deposita no hairstylist as

edge to better serve my customers.

sempre actualizado e atento às mudanças foi desde sem-

Keeping up-to-date and attentive to changes has always

suas expectativas, que não podemos defraudar. Procuro

pre a minha forma de trabalhar.

been my way of working.

estar sempre na vanguarda para servir melhor o cliente.
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reabilitação estava esquecida. A nossa aposta foi para

rehabilitation was forgotten. Our focus was on the reha-

a reabilitação de edifícios e imóveis devolutos, que era

bilitation of buildings and vacant real estate, which was

algo que se previa começar a despertar no mercado

something that was expected to start picking up in the

da construção.

construction market.

Qual é o tipo de cliente que procura os vossos serviços,
particulares ou empresas?

vate individuals or companies?

Ambos. Os nossos clientes tanto são da área da habita-

Both. Our customers are as much from the residential

ção como da indústria, ainda que a área habitacional tenha

area as from the industry, even though the residential area

mais peso actualmente, até porque a Adopthouse apostou

is more important nowadays, not least because Adopt-

também no sector da promoção imobiliária. Neste mo-

house has also invested in real estate development. At the

mento, temos uma carteira de imóveis que ultrapassa uma

moment, we have a property portfolio of more than one

centena de edifícios multifamiliares e moradias. Por esse

hundred multifamily buildings and houses. For this reason,

motivo, enveredamos mais pela área da habitação.

we are more focused on the residential area.

A reabilitação de edifícios é uma das vossas áreas de ac-

The rehabilitation of buildings is one of your areas of

tividade. Em que medida em Portugal as reabilitações têm

activity. To what extent has regeneration in Portugal safe-

salvaguardado o valor patrimonial dos edifícios?

guarded the heritage value of buildings?

Nessa área tem de haver

In this area there needs to

uma intervenção mais ri-

be a more stringent inter-

gorosa das autarquias, para
impor regras! Nos edifícios
multifamiliares, os proprietários optam por soluções
TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DIREITOS RESERVADOS

What type of customer is looking for your services, pri-

mais económicas que, na
maioria das vezes, são ‘prescritas’ sem terem a preocupação da época nem da

«A Adopthouse destaca-se pela
qualidade dos seus serviços, pela
seriedade, profissionalismo e
dedicação» \\ «Adopthouse stands
out for the quality of its services, for
its seriousness, professionalism and
dedication»

vention by the authorities,
to impose rules! In multifamily buildings, owners go
for cheaper solutions, which
are often ‘prescribed’ without concern for the period or
the materials of the building.
Laws should be created re-

José Meira

materialização do edifício.

que obrigassem a manter a arquitectura do edifício e o tipo

and type of materials used. In this way, people would al-

CEO DA ADOPTHOUSE \\ CEO OF ADOPTHOUSE

de materialização. Dessa forma, as pessoas já respeitariam,

ready respect them, because, to continue this way, the

porque, a continuar assim, o país ficará cada vez mais sem

country will be increasingly without any urban and ar-

identidade urbanística e arquitectónica, excepto nos gran-

chitectural identity, except in the major centres, such as
Lisbon and Oporto, where some concern is shown.

Deveriam ser criadas leis

José Meira nasceu em Vila Nova de Famalicão. Após uma

José Meira was born in Vila Nova de Famalicão. After tech-

des centros, como Lisboa e Porto, em que há alguma preo-

formação técnico-profissional, ingressou na empresa

nical and vocational training, he joined Tomás Veiga Con-

cupação.

Tomás Veiga Construções, onde começou como aprendiz,

struções, where he started as an apprentice, ending his

terminando a colaboração com a empresa como coorde-

time with the company as works coordinator. After anoth-

nador de obras. Depois de uma outra experiência como

er experience as a private entrepreneur, in 2008 he found-

empresário em nome individual, fundou, em 2008, a

ed Adopthouse, a company specialising in renovation,

Adopthouse, uma empresa especializada em remodela-

rehabilitation and construction of buildings, apartments,

ção, reabilitação e construção de edifícios, apartamentos,

houses and commercial spaces. In this interview, José

moradias e espaços comerciais. Nesta entrevista, José

Meira also tells us about real estate development, another

O que ambiciona para o futuro da empresa?

Meira fala-nos também na promoção imobiliária, outra das

of the company’s areas, and proves a critical voice against

Ambiciono que continue com um crescimento sólido e

valências da empresa, e mostra-se uma voz crítica contra

the absence of laws that lead to a lack of urban and archi-

a ausência de leis que levam à falta de identidade urbanís-

tectural identity.

quiring the maintenance of
the building’s architecture

What sets Adopthouse apart from other companies in
O que distingue a Adopthouse das outras empresas
do ramo?
Destaca-se pela qualidade dos seus serviços, pela serie-

the sector?
It stands out for the quality of its services, for its seriousness, professionalism and dedication.

dade, profissionalismo e dedicação.
What do you aspire to for the future of the company?
I aspire to continuing our solid and professional growth,
as has been the case thus far.

profissional, como tem tido até agora.

tica e arquitectónica.
When did Adopthouse come into being and for what
Quando nasceu a Adopthouse e com que objectivo?

purpose?

A Adopthouse nasceu em 2008. O mercado que havia

Adopthouse came about in 2008. The market back

era, essencialmente, o da construção de raiz, em que a

then was essentially that of building from scratch, where
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curso que frequentava na altura, apesar das promessas de

sky-blue Mercedes, if you finish the course». I encouraged

meu pai de me oferecer «um Mercedes azul da cor do céu,

father to get a place on the Rua dos Lusíadas, where the

se terminasse o curso». Incentivei o Sr. Meu Pai a ficar com

restaurant still operates today. A dream, an ‘architecture’

um espaço na Rua dos Lusíadas, onde ainda hoje funcio-

where the family, my parents, were the foundations of the

na o restaurante. Um Sonho, uma ‘Arquitectura’, sendo que

construction of this our small ‘large’ house.

a família, os meus pais, foram os alicerces da construção
desta nossa pequena grande casa.

What has changed in these 30 years of business?
Changes happen every day. As a family business, Solar

O que mudou nestes 30 anos de actividade?

dos Nunes came about as an ideal. There is a deep emo-

As mudanças acontecem todos os dias. O Solar dos

tional bond, of being part of a project undertaken with my

Nunes, como empresa familiar, surge como um ideal. Exis-

father. However, and during his time as manager, we have

te um vínculo emocional forte, por fazer parte de um pro-

striven to evolve according to the needs and requirements

jecto levado a cabo com o Sr. Meu Pai. Contudo, e ainda no

of our customers and friends, never changing the nature of

seu tempo de gestão, procurámos ir evoluindo de acordo

Solar dos Nunes.

com as necessidades e exigências dos nossos clientes e
amigos, não desvirtualizando ‘aquilo’ que caracteriza o
Solar dos Nunes.

Why focus on typically Portuguese cuisine, and in particular Alentejo cuisine?
The focus on typically Portuguese cuisine, and in par-

Porquê apostar na gastronomia tipicamente portuguesa, especialmente na cozinha alentejana?

ticular Alentejo cuisine, was no more than choosing the
dishes that my mother cooked at home. I come from the

A aposta na cozinha tipicamente portuguesa, e sobre-

Alentejo, on my mother’s side, and I am passionate about

tudo alentejana, não foi mais do que apostar nos pratos

the great simplicity and richness of Alentejo cuisine.

que a Sra. Minha Mãe cozinhava em casa. Sou oriundo (por

Alentejo cuisine is simple but imaginative. The gauntlet

parte da mãe) do Alentejo e
um apaixonado pela grande
simplicidade e riqueza da coTEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES\\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DIREITOS RESERVADOS

zinha alentejana. A cozinha
alentejana é simples mas
imaginativa. Desafio lançado: umas fatias de pão duro,

is thrown down: some slices

«Existe um vínculo emocional
forte, por fazer parte de um projecto
levado a cabo com o Sr. Meu Pai» \\
«There is a deep emotional bond, of
being part of a project undertaken
with my father»

of hard bread, garlic, olive oil,
salt, coriander and boiling
water... (these are the ingredients of Açorda de Alho
Alentejana), my favourite
dish and considered by many

José António Nunes (Zé Tó)

alhos, azeite, sal, coentros e
Açorda de Alho Alentejana),

‘Almost everyone’ of na-

PROPRIETÁRIO DO SOLAR DOS NUNES \\ OWNER OF SOLAR DOS NUNES

o meu prato favorito e consi-

tional and international re-

água a ferver... (falo-vos da

derado por muitos como uma iguaria ímpar!

to be a unique delicacy!

nown has been to Solar Dos Nunes. Do you feel proud?
Yes, I feel proud and flattered for being able to welcome

José António Nunes nasceu em Lisboa, ainda que a sua

José António Nunes was born in Lisbon, although his

costela alentejana esteja sempre presente naquilo que é

Alentejo origins are always present in what he is and does.

e faz. Zé Tó, como é conhecido, frequentou o curso de Ar-

Zé Tó, as he is known, studied architecture and his father

Sim, sinto-me orgulhoso e lisonjeado por poder rece-

all kinds of people/friends. Serving is what we do and it is

quitectura e o pai até lhe prometeu um Mercedes azul da

even promised him a sky-blue Mercedes if he finished the

ber e servir pessoas com visibilidade nacional e interna-

an art made of humility and from the heart. As my father

cor do céu, caso terminasse o curso, mas o desejo de dar

course, but the desire to follow the family dream proved

cional, mas acima de tudo sinto-me muito orgulhoso por

would say, «Ever Faithful to Good Service»

seguimento ao sonho da família falou mais alto. O Solar

more alluring. Solar dos Nunes opened its doors 30 years

poder receber e servir todas as pessoas/amigos. Servir é

dos Nunes abriu portas há 30 anos, na Rua dos Lusíadas,

ago, on the Rua dos Lusíadas, in Lisbon, where it still stands

a nossa jornada e é uma arte feita de humildade e de co-

em Lisboa, e aí se mantém, firme e conhecido por todos.

today, steadfast and known by everyone. There have been

ração. Como dizia o meu pai, «Fidelidade de Bem Servir».

Houve e haverá algumas mudanças, novos projectos, mas

and will be some changes, new projects, but the identity

a identidade e o espírito do Solar dos Nunes serão sempre

and spirit of Solar dos Nunes will always be the same.

os mesmos.
Quando, em 1988, o Solar Dos Nunes abriu portas era um

this an old dream come true?

above all I feel very proud to be able to welcome and serve

Is there any project with regard to the restaurant that
you want to take forward in the short/medium term?
will be completed soon, which will be a surprise for Solar’s
customers and friends. One of the projects, which we start-

Há alguns projectos na calha, e a concretização de um

ed in the recent past, is offering catering services, which

para breve, que será uma surpresa para os clientes e ami-

range from a dinner at your home to events with up to 1200

Solar dos Nunes opened its doors in October 1988: a

gos do Solar. De referir – e porque não o temos divulgado

people (whether private or corporate).

O Solar dos Nunes abriu as suas portas em Outubro de

dream come true, ever since I, Ze Tó, decided that my pas-

– um dos projectos que iniciámos num passado recente: a

1988: um sonho tornado realidade, desde que eu, Zé Tó,

sion would be to follow in my parents’ business footsteps,

prestação de serviços de catering, que vai desde um jantar

decido que a minha paixão é dar seguimento ao negócio

letting go of a career in architecture, which I was studying

em sua casa a eventos até 1200 pessoas (sejam particula-

de meus pais, em detrimento da carreira de arquitectura,

at the time, despite my father’s promises to give me «a

res ou corporate).
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and serve people of national and international fame, but

There are some projects in the pipeline, and one of them
Há algum projecto, relacionado com o restaurante, que
queira levar avante a curto/médio prazo?

When Solar Dos Nunes opened its doors in 1988, was
sonho antigo a concretizar-se?

‘Quase toda a gente’ com visibilidade nacional e internacional já veio ao Solar Dos Nunes. Sente-se orgulhoso?
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experiência como uma verdadeira aventura. Já tive opor-

events, to promote parties in unusual places, accompany-

tunidade de servir, de criar, de pensar em eventos, de pro-

ing theme days, going out of my comfort zone and fight-

mover festas em locais inusitados, acompanhando os dias

ing, with great commitment, for a prominent place in the

temáticos, saindo da minha zona de conforto e lutando,

nightlife scene. I believe that you have to really enjoy en-

com muito empenho, por um lugar de destaque no ramo

tertaining, talking, being with people to create a career in

da diversão nocturna. Acredito que é necessário gostar

this business. I think I have this profile of entertainer and,

muito de entreter, de conversar, de estar com as pessoas

fortunately, I am proud of the path I have taken.

para criar um percurso nesta área. Penso que tenho esse
perfil de entertainer e, felizmente, orgulho-me do percurso
que tenho conquistado.

What is the secret to having a successful bar?
Nowadays, I consider that there are no more secrets to
creating a successful business: dedication and persistence

Qual é o segredo para se ter um bar de sucesso?

are the key words. The nightlife business has no choice but

Nos dias de hoje, considero que já não há segredos para

to reinvent itself every night, providing themed events and

a criação de um negócio de sucesso: a dedicação e a per-

different ideas to customers. Therefore, I believe that the

sistência são as palavras de ordem. O ramo da diversão

sense of creativity is an asset to creating this success.

nocturna tem, obrigatoriamente, de se reinventar todas as
noites, proporcionando eventos temáticos e propostas diferentes aos clientes. Por isso, acredito que o sentido de criatividade seja uma mais-valia para gerar esse tal sucesso.

Where do you get your ideas to innovate?
You don’t just have to be innovative, it’s vital you know
your audience and the environment too, and so you have
to be attentive to the needs of the public and follow the Eu-

Onde vai buscar ideias para inovar?

ropean trends, which find out about through travel. As in all

Não é apenas necessário ser inovador, é imprescindível

areas, the environment we get to know through our trav-

conhecer o público e o seu
meio, por isso há que estar atento às necessidades
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do público e ir seguindo as
tendências europeias, que
se reconhecem em algumas
viagens. Tal como em todas

José Costa

as áreas, o ambiente que

FUNDADOR DO CHEZ CAFÉ CAFÉ \\ FOUNDER OF CHEZ CAFÉ CAFÉ

a criar novas estratégias, no-

conhecemos

através

das

nossas viagens inspira-nos

els inspires us to create new

«É necessário gostar muito de
entreter, de conversar, de estar com
as pessoas para criar um percurso
nesta área» \\ «You have to really
enjoy entertaining, talking, being
with people to create a career in
this field »

vos ritmos.

strategies, new rhythms.
What was the most fascinating bar you visited in the
world?
I

have

already

found

several bars that have impressed me, all different,
with their own styles, but
the one I identified with was
undoubtedly the Sketch Bar

Restaurant, in London. It has excellent cocktails and the
Já esteve dos dois lados do balcão, assumindo os papéis

He’s stood on both sides of the bar, taking on the roles

necessários para fazer o sucesso de uma casa de diver-

needed to make a nightclub successful. Chez Café Café is

são nocturna. É dele o Chez Café Café, um ícone da noi-

his, a nightlife icon in Vila Nova de Famalicão and an ex-

Já encontrei alguns bares que me impressionaram, to-

te de Vila Nova de Famalicão e um exemplo de inovação

ample of innovation and dynamism on a national level. A

dos eles diferentes, com estilos próprios, mas aquele com o

e dinamismo a nível nacional. Uma criatividade que se

creativity that has been asserted behind its doors but also

qual me identifiquei foi, sem dúvida, o Sketch Bar Restau-

What is your favourite drink?

tem afirmado dentro de portas mas também nas ruas da

in the city’s streets, helping, for example, to make the Car-

rant, em Londres. Tem excelentes cocktails e o design do

In fact, I am also a fan of trends. Gin, cocktails with port

sua cidade, ajudando a tornar o Carnaval de Vila Nova de

nival of Vila Nova de Famalicão a destiny of pilgrimage to

espaço impressiona qualquer visitante. É uma mistura de

wine, more summery suggestions such as fresh mojitos

Famalicão um destino de romaria a Norte, por exemplo. Diz

the North. He says that dedication and persistence are the

requinte e modernidade, com um conceito de vanguarda.

and the classic negroni, are great options for me. I can’t

que a dedicação e a persistência são a chave do sucesso,

key to success, but he also does not overlook the impor-

Adorei conhecê-lo!

deny however that fine aged rum is on my list of favourite

mas também não descura a importância das viagens e da

tance of travel and attention to trends. As Jake LaMotta

atenção às tendências. Como diria Jake LaMotta, «that’s

would say, «that’s entertainment».

entertainment».
Como começou no ramo da diversão nocturna?

Qual foi o bar mais fascinante que encontrou a nível
mundial?

refinement and modernity, with a cutting edge concept. I
loved getting to know it!

drinks. Maybe even my favourite drink.
Qual é a sua bebida preferida?
Na verdade, também sou adepto de tendências. O gin,

How did you start in the nightlife business?

os cocktails com trago de vinho do Porto, as sugestões

I started my working life in the restaurant business

mais veraneantes, como os frescos mojitos e o clássico

Iniciei a minha actividade profissional no ramo da res-

about 20 years ago and during that time I developed a taste

negroni, são opções que, para mim, valem a pena. No en-

tauração há cerca de 20 anos e, durante esse período, fui

for bar service and public relations. Looking back today, I

tanto, não vou negar que um bom rum envelhecido está

desenvolvendo o gosto pelo serviço de bar e pelas relações

remember these years of experience as a real adventure.

na minha lista de bebidas preferidas. Talvez mesmo a

públicas. Hoje, olhando para trás, recordo estes anos de

I have had the opportunity to serve, to create, to think up

bebida preferida.
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design of the space impresses any visitor. It is a mixture of
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Uma pergunta inevitável: como tem sido ensaiar, gravar
e estar em palco sem o Zé Pedro?
Tem sido um vazio enorme, não só pelo aspecto musical,

There has been a huge void, not only in terms of music,

onde o Zé era uma peça fulcral na execução e na perfor-

where Zé was a keystone in the execution and perfor-

mance dos nossos temas, como no desenvolvimento dos

mance of our songs, but also in the development of new

temas novos, já sem falar em todo o alento que sempre

songs, not to mention all the encouragement that he al-

nos deu e que originou o nosso sucesso. Era um lutador e

ways gave us and which led to our success. He was a fight-

um positivista.

er and a positivist.

Qual seria a banda, do passado ou da actualidade, com a
qual gostaria de fazer uma digressão?

What band, past or present, would you like to go on
tour with?

Adorava ter feito uma tour com os Led Zeppelin, sem dú-

I would have loved to tour with Led Zeppelin, with-

vida a maior banda de rock’ n’roll de sempre – na minha

out a doubt the biggest rock band ever - in my opinion,

opinião, claro. No presente, gostava de tocar com os Foo

of course. As for the present, I’d like to play with the Foo

Fighters, nem que fosse um compasso.

Fighters, even just to keep time.

O Hard Club tem aproveitado a dinâmica que se tem vivido no Porto?

The Hard Club has taken advantage of the dynamic
times that Oporto has been experiencing?

Sem dúvida. Temos aproveitado e estamos constante-

Without a doubt. We have taken advantage of it and we

mente a criar novos pontos de interesse para que todos os

are constantly creating new points of interest so that all

visitantes e clientes sintam
uma dinâmica evolutiva todos os dias, sem que o Hard
Club se torne enfadonho.
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An inevitable question: what has rehearsing, recording
and being on stage been like without Zé Pedro?

Falamos, obviamente, tanto
da programação das salas de
espectáculo como do restaurante. Concertos, exposições

Kalú Ferreira

e feiras interessantes para

MÚSICO \\ MUSICIAN

e do público.

«Adorava ter feito uma tour com os
Led Zeppelin, sem dúvida a maior
banda de rock’ n’roll de sempre»
\\ «I would have loved to tour with
Led Zeppelin, without a doubt the
biggest rock band ever»

todos os públicos e ementas
renovadas, indo ao encontro dos sabores da nossa cidade

visitors and customers feel
an evolving dynamic every
day, without the Hard Club
becoming boring. We are
talking, of course, as much
about the concert hall lineup as about the restaurant.
Concerts, exhibitions and
interesting fairs, for all audiences and new menus, doing

justice to the flavours of our city and the public.
While festivals have taken a prominent role in the mu-

Sendo certo que os festivais têm ganho protagonismo

sic scene, what is the strategy of a venue such as the Hard

É o eterno baterista dos Xutos & Pontapés, aquele que gri-

He is the eternal drummer of the band Xutos & Pontapés,

no panorama musical, qual a estratégia de uma sala como

ta bem alto «ai a minha vida» no famoso tema Dia de S.

the one who loudly shouts «ai a minha vida» in the fa-

o Hard Club para se afirmar no circuito de concertos?

Receber. Entrou na banda através de um anúncio de jor-

mous song Dia de S. Receber. He joined the band through

O campeonato do Hard Club é o Outono/Inverno. Quan-

becomes pointless to hold open-air concerts, we become a

nal, em 1979, e desde então já se passaram quatro décadas

a newspaper advertisement in 1979, and since then he has

do se torna de todo impraticável fazer concertos ao ar livre,

place of great interest for promoters to hold these concerts,

ao serviço da música portuguesa, tendo também integra-

spent four decades at the service of Portuguese music, in-

tornamo-nos nós, para os promotores, num local de grande

undoubtedly due to the optimal conditions and equipment

do o Palma’s Gang, de Jorge Palma, e lançado um disco a

cluding being part of Palma’s Gang, of Jorge Palma, and re-

interesse para a realização desses concertos devido, sem

that we offer. But we are also increasingly successfully

solo. Há ainda uma veia de empresário a ter em conta, com

leasing a solo album. He also has an entrepreneurial streak

dúvida, às óptimas condições e equipamento que possuí-

investing in the corporate sector, holding various events,

duas casas míticas no currículo, ambas ligadas à música: o

to him, with two legendary houses to his CV, both linked

mos. Mas também estamos, cada vez mais, a investir com

such as conferences, dinners, brand presentations, etc.

saudoso Johnny Guitar, em Lisboa, e o actual Hard Club, no

to music: the melancholic Johnny Guitar, in Lisbon, and the

sucesso no sector do corporate, com a realização de vários

Our venue undoubtedly offers very special and appealing

Porto. E fica a revelação: se os Led Zeppelin quiserem voltar

current Hard Club, in Oporto. And the offer stands: if Led

eventos, tais como colóquios, jantares, apresentações de

characteristics for the event organisers.

aos palcos, têm aqui um bom baterista.

Zeppelin wanted to get back on stage, they would have a

marcas, etc. O nosso espaço tem, sem dúvida, caracterís-

good drummer here.

ticas muito especiais e apetecíveis para os organizadores

O que se faz para manter uma banda unida durante tantos anos?
A banda mantém-se durante quase 40 anos com muito
respeito, amizade e cedências de parte a parte de todos os
elementos. Todas as opiniões são válidas.

Club to make its mark on the concert circuit?
The Hard Club’s time to shine is autumn/winter. When it

de eventos.
What do you do to keep a band together for so
many years?
The band has been kept intact for almost 40 years with
a lot of respect, friendship and compromise on all sides. All
opinions are valid.
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Nos últimos 20 anos, assistimos a um aumento constan-

acquire a portfolio of top luxury properties. Over the past

te dos preços imobiliários e constatamos a evolução deste

20 years we have seen a steady rise in property prices

território, transformando-se naquilo que é hoje, um dos

and have watched this area continue to evolve into what

leading developments na Europa. Muitos dos nossos clien-

is today one of the leading developments in Europe. Many

tes conseguem fazer investimentos excepcionalmente

of our clients have made exceptionally lucrative invest-

lucrativos e ficamos muito felizes de ver que muitos deles

ments and we are incredibly happy to see so many of them

optam por usar exclusivamente os nossos serviços para

choosing to use our services exclusively for their ongoing

todos os seus assuntos imobiliários que venham a surgir.

property matters. It is and has been a true privilege to be

Foi e é um verdadeiro privilégio fazer parte deste processo.

part of this process.

A Quinta Properties Savills actua no sector imobiliário

Quinta Properties Savills operates in the luxury real es-

de luxo. Que tipo de produtos têm em carteira e qual é o

tate sector. What kind of properties do you have on your

cliente-alvo?

books and who is your target customer?

Trabalhamos com algumas das propriedades mais ex-

We deal with some of the most exclusive properties in

clusivas do Algarve, principalmente nas áreas da Quinta do

the Algarve, mainly in the Quinta do Lago and Vale do Lobo

Lago e do Vale do Lobo. Também aceitamos, para o nosso

areas. We also accept listings to our portfolio for very ex-

portefólio, propriedades muito excepcionais fora destas

ceptional properties outside of this area. Our buyers are

áreas. Os nossos compradores são principalmente HNWIs

mainly HNWIs from all over the world, with the majority

de todo o mundo, maioritariamente do Reino Unido. Não só

coming from the UK. Not only are they searching for the

procuram o melhor que o Algarve tem para oferecer, como

very best that the Algarve has to offer, but they also have

também são muito exigentes.

the highest of expectations.

Qual o grande desafio que
enfrentam no momento?
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Nenhum. O mercado está
a evoluir de forma muito positiva e parece que o Algarve
está no radar para os com-

Kerstin e Alison Buechner

pradores mais exigentes.

DIRECTORAS DA QUINTA PROPERTIES SAVILLS \\ DIRECTORS OF QUINTA PROPERTIES SAVILLS

algum impacto na actividade

Sentem que o Brexit tem
imobiliária no Algarve?
Não. Inicialmente, temía-

«Somos uma agência boutique,
especializada numa área muito
concentrada e a vender algumas das
melhores propriedades disponíveis
no Algarve» \\ «We are a boutique
agency specialising in a very
concentrated area selling some of
the best properties available in the
Algarve»

What major challenge are
you facing at the moment?
None. The market is going
from good to better and it
seems the Algarve is on the
radar for the most discerning of buyers.
Have you felt any impact
of Brexit on the real estate
market in the Algarve?
No. Initially we feared that

Alison Buechner nasceu na Alemanha e é uma verdadei-

Alison Buechner was born in Germany, a true citizen of the

mos que o Brexit tivesse um

ra cidadã do mundo, sendo fluente em várias línguas. Nos

world, and fluent in several languages. She has added to

impacto negativo no nosso mercado, mas, na verdade, ve-

impact on our market, but actually the opposite has been

muitos países por onde passou, foi incrementando a sua

her studies with each country she has lived in. She came

rificou-se o inverso. Parece que muitos britânicos se sen-

true. It seems that many Brits feel comfortable investing

formação. Veio para o Algarve em 1997, integrando a equipa

to the Algarve in 1997, joining the team of Quinta Proper-

tem confortáveis em investir aqui em euros, e os nossos

here in Euros, and our British vendors tend to reinvest here

da Quinta Properties em 1999 e assumindo a empresa dois

ties in 1999 and taking over the company two years later. In

vendedores britânicos tendem a reinvestir aqui em vez de

rather than bringing their funds back into the UK.

anos depois. Em 2005, Kerstin Buechner, sua irmã, nascida

2005, Kerstin Buechner, Alison’s sister, born in Switzerland

levar os seus fundos para o Reino Unido.

na Suíça e educada em vários países europeus, juntou-se

and educated in several European countries, joined her.

a Alison. O vasto conhecimento de ambas na área imobi-

The vast knowhow of both of them of all matters real es-

liária, entre outras competências, alavancou a empresa, ao

tate, among other skills, has led the company to the point

ponto de confessarem que não há nenhum grande desafio

where they confess that there is currently no challenge left

a ultrapassar neste momento.

to overcome.

What growth plans does Quinta Properties Savills have
Que planos de crescimento tem a Quinta Properties Savills para os próximos anos?
muito concentrada e a vender algumas das melhores pro-

in the Algarve. We plan to develop this even further and

priedades disponíveis no Algarve. Pretendemos desenvol-

continue to strive to offer both our vendors and buyers the
best service and advice possible.

What was your goal when entered the real estate sector

ver essa actividade ainda mais e continuar a esforçar-nos

in the Algarve and what assessment would you make now

por oferecer aos nossos vendedores e compradores o me-

of your time working in this field?

lhor serviço e aconselhamento possível.

um portefólio de propriedades de luxo de topo.
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We are a boutique agency specialising in a very concentrated area selling some of the best properties available

Com que objectivo enveredaram pelo sector imobiliário
O nosso objectivo era ser um agente imobiliário de refe-

for the coming years?

Somos uma agência boutique, especializada numa área

no Algarve e que balanço fazem destes anos de actividade?
rência neste belo e luxuoso canto do Algarve e conseguir

Brexit would have a negative

Our goal was to be the leading property agent in this
most beautiful and luxurious part of the Algarve and to
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conhecimento na área, não vivo a pensar nesse legado

an early age, I don’t go around thinking of this legacy as a

como um peso, mas sim como um privilégio. Os meus pais

burden, rather as a privilege. My parents handed over re-

passaram-nos a responsabilidade, a mim e ao meu irmão,

sponsibility to me and my brother after they had assured

depois de se assegurarem que nos tinham dado os meios.

themselves that they had given us the means.

Onde é que a arquitectura e o design de jóias se
cruzaram?

paths?

Têm muito mais semelhanças do que diferenças. A linha

They have many more similarities than differences. The

de raciocínio é a mesma no processo criativo e na relação

line of reasoning is the same in the creative process and in

da forma com a função. É certo que os pontos de partida

the relationship of form to function. Of course, the starting

e chegada são diferentes, mas o processo é parecido, pelo

and finishing points are different, but the process is similar,

menos no meu caso. A evolução faz-se desenho sobre de-

at least in my case. Evolution is made from design to de-

senho, protótipo sobre protótipo nos dois mundos, sempre

sign, prototype to prototype in both worlds, always striving

na procura da forma que responda às variáveis – funcio-

for the form that responds to the variables - functionality,

nalidade, estética, proporção, ergonomia – que pretende-

aesthetics, proportion, ergonomics – we are aiming for.

mos. E em ambos temos de saber trabalhar com as limita-

And in both we have to know how to work with the techni-

ções técnicas da execução.

cal limitations of the act of realising it.

Nas jóias que cria há uma evidente inspiração na natu-

The jewellery you create shows clear signs of being in-

reza. Essa inspiração é inesgotável? Renova-se, como a

spired by nature. Does this inspiration know no bounds?

própria natureza?

Does it renew itself, like nature itself?

Espero que a minha inspiração seja inesgotável, a
natureza é seguramente.
No entanto, não é algo que
TEXTO TEXTMARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DIREITOS RESERVADOS

me

preocupe.

Preocupa-

-me mais o excesso de criatividade do que o contrário,
porque a dificuldade está

Luísa Rosas

na síntese.

DESIGNER DE JÓIAS E CEO DA LUÍSA ROSAS \\ JEWELLERY DESIGNER AND CEO OF LUÍSA ROSAS

Where did architecture and jewellery design cross

«Preocupa-me mais o excesso
de criatividade do que o contrário,
porque a dificuldade está na
síntese» \\ «I am more worried
about excess of creativity than the
opposite, because the difficulty lies
in the synthesis»

É também CEO da empresa Luísa Rosas. É fácil conciliar criatividade com negócios?

I hope my inspiration is
endless, nature certainly is.
However, it’s not something
that worries me. I am more
worried about excess of creativity than the opposite, because the difficulty lies in the
synthesis.
You are also the CEO of
Luísa Rosas. Is it easy to

combine creativity with business?

A conciliação não é fácil. Cada empresa tem muitas va-

Combining them is not easy. Each company has many

Herdou uma forte herança da arte da joalharia, embora nos

She inherited a strong legacy from the art of jewellery, al-

riáveis e o processo criativo requer tempo, silêncio e con-

variables and the creative process requires time, silence

confesse que o legado lhe foi transmitido de forma leve e

though she confesses to us that the legacy was passed

centração o que escasseia cada vez mais. À medida que as

and concentration, things that are increasingly scarce. As

natural. Luísa Rosas é sócia-gerente da David Rosas, mas

onto her in a light and natural way. Luísa Rosas is the man-

empresas vão fazendo o seu caminho eu vou-me reorga-

the companies develop, I reorganise myself in order to pro-

é também designer de jóias e CEO da Luísa Rosas. Arqui-

aging partner of David Rosas, but she is also a jewellery

nizando de forma a proteger este espaço.

tect this space.

tecta de formação base, Luísa fez uma pós-graduação em

designer and CEO of Luísa Rosas. With a law degree under

Design de Jóias, duas áreas que, segundo ela, fazem parte

her belt, Luísa then took a postgraduate course in jewel-

As suas jóias estão presentes em Portugal, mas também

Your jewellery can be found in Portugal, but also in the

do mesmo mundo. As suas criações estão presentes em

lery design, two areas that, she believes, are part of the

nos EUA, na Suíça e no Dubai. Qual será o próximo passo

USA, Switzerland and Dubai. What is the next step for the

Portugal, mas também além-fronteiras. Ainda que a desig-

same world. Her creations are present in Portugal, but also

da empresa Luísa Rosas?

company Luísa Rosas?

ner recuse uma massificação da marca, pretende crescer

abroad. Although the designer refuses to mass market the

Não tenho uma visão massificadora para a marca Luísa

I do not have a vision of mass marketing for the Luísa

através de uma escolha criteriosa dos pontos de venda.

brand, she intends to grow through handpicking stockists.

Rosas, não se enquadra no ADN, e é dessa forma que a te-

Rosas brand, that’s not part of its DNA, and that is how we

mos conduzido, pensando bem nos passos futuros e me-

have guided it, thinking in depth about our future steps

dindo as consequências. A escolha dos pontos de venda é

and measuring the consequences. The choice of stock-

O que sente por ter herdado um enorme legado da arte
da joalharia?

How do you feel about having inherited such a huge legacy from the art of jewellery?

crucial para o desenvolvimento da marca e estamos mui-

ists is crucial for the brand’s development and we are

Sinto um enorme orgulho e uma responsabilidade

I feel tremendous pride and a huge responsibility, but the

to contentes com o percurso que foi feito. A médio prazo,

very happy with the path we have taken. In the medium

muito grande, mas a verdade é que ela me foi passada de

truth is that it has been passed onto me in a light and nat-

um dos objectivos é crescermos em determinados países

term, one of the goals is to grow in certain countries in the

uma forma leve e natural e nunca como uma imposição.

ural way and never as an imposition. For this reason, and

no mercado europeu.

European market.

Por essa razão, e por me terem passado desde pequena o

because knowledge of this field was passed on to me from
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e a pessoa escolhida pelos sócios consiga resolver a si-

the person chosen by the partners can solve the financial

tuação financeira e criar uma imagem condizente com a

situation and create an image that is in keeping with the

grandeza do clube. Têm de ser feitas, no meu ponto de vis-

grandeur of the club. In my view, a series of reforms have to

ta, uma série de reformas para que isso aconteça.

be made to make this happen.

Numa frase, como descreveria o futebol português?
Um futebol que produz muitos talentos, mas que não
pode competir financeiramente com as outras grandes ligas europeias.

In a sentence, how would you describe Portuguese football?
A football that produces many talents, but which cannot compete financially with the other major European
leagues.

Como é actualmente o seu dia-a-dia?
O meu dia-a-dia depende se tenho ou não compromis-

What is your day-to-day life like now?

sos profissionais. Se assim é, viajo muito. Neste momento,

My day-to-day life depends on whether or not I have

mais para a Suíça, Ásia e Estados Unidos. Se não tiver com-

work commitments. If so, I travel a lot. At the moment,

promissos profissionais, estou dedicado à minha família e

more to Switzerland, Asia and the United States. If I don’t

à prática do desporto.

have any work commitments, I am dedicated to my family
and to playing sport.

Podemos voltar a ver o seu nome como candidato à presidência da FIFA?

Might we see your name again as a FIFA presidential

Neste momento não é um objectivo, mas não ponho de
lado essa questão, depende do que eu achar que está a ser

candidate?
At the moment this is not a goal, but I don’t rule out this

feito de positivo e em prol do
futebol e dos apoios que possa ou não ter para encetar
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essa carreira à presidência
desse organismo.
Que críticas e elogios

question, it depends on what

«Os meus planos para o futuro
imediato são continuar a tentar
ser feliz» \\ «My plans for the
immediate future are to keep trying
to be happy»

I think is being done that is
positive and in the interests
of football and the support I
may or may not have to start
that career as president of
that body.

Luís Figo

aponta ao futebol mundial?

EMPRESÁRIO \\ ENTREPRENEUR

soas que estão envolvidas nas grandes organizações re-

I do not have to criticise or praise world football. I think

lacionadas com o futebol têm de trabalhar para criar me-

that people who are involved in major football-related or-

lhores competições e criar condições para que o futebol

ganisations have to work to create better competitions and

Não tenho que apontar
críticas ou elogios ao futebol mundial. Acho que as pes-

What critique and praise
would you make of world football?

Aos 45 anos, Luís Figo continua na memória de todos os

At the age of 45, Luís Figo remains strong in the memory

seja mais competitivo no que respeita às equipas menos

create the conditions for football to be more competitive

portugueses. Não só porque recentemente se candidatou

of all Portuguese. Not only because he recently stood for

dotadas financeiramente, para que tenham mais condi-

for less financially endowed teams. So that they are bet-

à presidência do Sporting, mas porque ninguém esquece o

the presidency of Sporting, but because no one can forget

ções para competir com as chamadas grandes equipas

ter able to compete with the so-called major world teams.

bom desempenho do ex-capitão da Selecção de Portugal.

the fine performance of the former captain of the Nation-

mundiais. E, por outro lado, que existam menos decisões

And, on the other hand, there should be fewer political de-

Dedicado, desde há alguns anos, ao mundo dos negócios,

al Squad. Dedicated to the business world for some years

políticas nessas organizações e mais decisões para o bem

cisions in these organisations and more decisions for the

Figo revela que não põe de lado nova recandidatura à pre-

now, Figo reveals that he doesn’t rule out standing once

do futebol.

good of football.

sidência da FIFA e pede menos política e mais trabalho às

again for the FIFA presidency and calls for less politics

pessoas que trabalham em organismos ligados ao futebol.

and more work from people working in football organisa-

Para que haja melhores competições e mais condições

tions. To ensure better competitions and better conditions

para as pequenas equipas. Dos bastidores vai-se manten-

for small teams. Behind the scenes, he keeps himself in-

Neste momento tenho negócios nas áreas da alimenta-

At this moment I have businesses in the areas of food,

do informado, ao mesmo tempo que viaja pelo Mundo, em

formed, while travelling around the world, for work com-

ção, hotelaria, futebol, financeira, mineira e restauração. Os

hotels, football, finance, mining and restaurants. My plans

compromissos profissionais.

mitments.

meus planos para o futuro imediato são continuar a tentar

for the immediate future are to keep trying to be happy.

Actualmente tem negócios em que áreas? E que planos
profissionais tem para o futuro?

In which areas are you businesses at the moment? And
what career plans do you have for the future?

ser feliz.
Sendo um ‘filho de leão’, como analisa a actual situação
no Sporting?

As a former player, how would analyse the current situation at Sporting?

O Sporting nao vive um momento positivo em termos de

Sporting isn’t having a positive moment in terms of

governação, por isso é que vão acontecer eleições para a

governance, so there will be elections for the presidency

presidência do clube. Espero que tudo volte à normalidade

of the club. I hope that everything returns to normal and
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As palavras são o que faz de nós seres humanos. O nos-

Words are what make us human beings. Our thinking is

so pensamento é feito de palavras. Todas as pessoas têm

made up of words. All people have words as the centre of

as palavras como centro das suas vidas. Mas no caso dos

their lives. But in the case of writers they are also the raw

escritores elas são também a matéria-prima da sua arte.

material of their art. Words are entities doubly decisive in

As palavras são entidades duplamente radicais na minha

my life. With them I reproduce reality, with them I move

vida. Com elas reproduzo a realidade, com elas me afasto

away from reality, creating fantasies.

da realidade, criando fantasias.
Of all the novels and short stories that you have already
De todos os romances e contos que já escreveu qual foi o
que teve maior significado para si?

written, what was the most significant for you?
The first book always holds a very particular place in a

O primeiro livro ocupa sempre um lugar muito particular

writer’s career. In a way, it determines your path. Dia dos

no percurso de um escritor. De certa forma, determina-lhe

Prodígios was my first book. I wrote it so that an ancient

o caminho. O Dia dos Prodígios foi o meu primeiro livro.

Portuguese time would not be forgotten, which I thought

Escrevi-o para que não se esquecesse um tempo arcaico

was going to disappear quickly, but which actually re-

português, que eu julgava que iria desaparecer rapidamen-

mains, to this day, as imaginary. The readers rewarded me.

te, mas que afinal perdura, até aos dias de hoje, como ima-

All my subsequent books have a dialogue like the first one.

ginário. Os leitores recompensaram-me. Todos os meus

That’s how it is with the latest one and how it will be with

livros subsequentes dialogam como ele. Assim é com o

the next.

mais recente e será com o próximo.
You are a renowned voice in the literary arena. What is
É uma voz reconhecida no panorama da literatura. De

your view of Portuguese literature?

que forma analisa a literatura portuguesa?
A língua e a literatura
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portuguesas remontam ao
século XII. Não é possível
sintetizar uma literatura tão
duradoura em tão poucas

Portuguese language and

«Diria que a literatura actual se
encontra entre as literaturas mais
originais da Europa» \\ «I would say
that current literature is among the
most original literatures in Europe»

literature date back to the
12th century. You can’t summarise such a lasting literature in so few words. I would
say that current literature
is among the most original
literatures in Europe. It uses

Lídia Jorge

palavras. Diria que a litera-

as literaturas mais originais da Europa. Utiliza os recursos

language, translates historical experiences across four

ESCRITORA \\ WRITER

poéticos de uma língua rica, traduz experiências históricas

continents, in it hundreds of ethnicities are expressed, it is

distribuídas por quatro continentes, nela se expressam

varied in its means of expression, narrative is not subject

centenas de etnias, é variada nos seus meios de expres-

to the Anglo-Saxon model, quite the contrary, and poetry

the poetic resources of a rich

tura actual se encontra entre

Lado a lado com as palavras, Lídia Jorge percorreu o

Surrounded by words, Lídia Jorge has travelled her path,

são, a narrativa não está submetida ao modelo anglo-sa-

continues to be faithful to a tradition created in the early

seu caminho, ao longo da vida. Sexagenária, natural de

throughout life. Sexagenarian, born in Boliqueime, in the

xónico, bem pelo contrário, e a poesia continua a ser fiel a

20th century, the leading lights of which were Mário de Sá

Boliqueime, no Algarve, licenciou-se em Filologia Români-

Algarve, she studied Romance Philology, and it was in

uma tradição criada no início do século XX, cujos nomes

Carneiro and Fernando Pessoa. And if the diaspora and

ca, e foi nas palavras que viu a sua arte e a sua forma de

words that she found her art and her form of expression.

cimeiros foram Mário de Sá Carneiro e Fernando Pessoa. E

the subject of Portugal question continue to be a literary

expressão. Quando escreve, a preocupação da escritora

When she writes, she is intent on «searching for truth,

se a diáspora e a questão portuguesa continuam a ser um

theme, the changes brought about by globalisation are

passa «pela busca da verdade, pela intenção de fazer com-

with the intention of keeping up with and sharing a vision

tema literário, as modificações trazidas pela globalização

nowadays one of the most frequent themes of our litera-

panhia e de partilhar uma visão do mundo, na tentativa de

of the world, in an attempt to uncover the modernity that

constituem, hoje em dia, um dos temas mais frequentes da

ture. It is a literature with tradition and open to the world.

desocultar a modernidade que atravessamos». Procura

we are going through». She seeks, in her works, to create

nossa literatura. É uma Literatura com tradição e aberta ao

nas obras criar escritas num quadro de harmonia. É atra-

texts in a framework of harmony. It is through the inter-

mundo.

vés da interpretação dos leitores que a autora compreende

pretation of the readers that the author understands the

a mensagem dos seus livros. E sente que um livro só está

message of her books. And she feels that a book is only

terminado quando à sua volta as cadeiras voam, pois «se

finished when chairs are flying around her, as «if this feel-

esse sentimento de levitação passa para os leitores, então

ing of levitation passes onto the readers, then the message

a mensagem passou».

has been passed on».

More than 30 years of words have made it to your CV.
How many more can we expect?

Mais de 30 anos de palavras soltas já permanecem no
seu curriculum. Quantos mais podemos esperar?
O que posso dizer? Que em noites de lua cheia penso que

What can I say? That on nights when the moon is full I
think I’ll be like Johann Sebastian Bach, who was born in
1685 and never died.

vou ser como Johann Sebastian Bach, que nasceu em 1685
e nunca mais morreu.

What is your favourite phrase?
The oriental proverb - Life is falling down seven times

As letras sempre estiveram presentes na sua vida. Em

Letters have always been present in your life. As a child,

criança, na licenciatura, no ensino, enquanto professora, e

during your degree, in teaching, as a professor, and in

Qual é a sua frase favorita?

nos livros. Quão importante são as palavras para si?

books. How important are words to you?

Provérbio oriental - A vida é cair sete vezes e

and getting up eight.

levantarmo-nos oito.
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um novo rumo à Instituição. Em 2003 fui convidado para

the Board of Directors of Caixa Central and I saw that there

membro do Conselho Executivo da Caixa Central e pude

was a need to give a new direction to the institution. In 2003

participar activamente na gestão e começar um caminho

I was invited to become a member of the Caixa Central Ex-

de mudança. Em 2013 fui eleito presidente do Grupo Crédi-

ecutive Board and I was able to participate actively in the

to Agrícola que tenho assumido com a ajuda de uma vasta

management and to embark on a path of change. In 2013 I

equipa de profissionais que me têm acompanhado e dos

was elected chairman of the Grupo Crédito Agrícola, which

quais me orgulho.

I have taken on with the help of a vast team of professionals who have been with me and in whom I take pride.

O Grupo Crédito Agrícola (CA) tem recebido distinções
em diversas áreas. O que significa este reconhecimento?
Sim, o CA, pela estratégia que definiu e pelo empenho,

Grupo Crédito Agrícola (CA) has won awards in several
areas. What does this recognition mean?

dedicação e trabalho de todos os que nos acompanham

Yes, through the strategy defined and through the com-

tem sido merecedor de diversas distinções. Para a insti-

mitment, dedication and work of all those who have been

tuição é um grande orgulho poder contar com o reconhe-

with us, CA has been worthy of various distinctions. For

cimento do mercado como um dos melhores. Um grande

the institution we are very proud of being able to count

agradecimento aos nossos clientes que em nós confiam.

on the recognition of the market as one of the best. A big
thank you to our customers, who put their faith in us.

Como tem sido o desempenho do Grupo neste último
triénio?

How has the group performed in the last three years?

O desempenho do Grupo tem sido notável. As pessoas

The group’s performance has been remarkable. People

estão motivadas, preparadas para enfrentar o futuro, an-

are motivated, ready to face the future, eager to do more

siosas por fazer mais e por
chegar mais longe. O ano de
2017 foi o melhor de semTEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DIREITOS RESERVADOS

pre em todas as rubricas. O
Grupo apresentou o melhor
resultado líquido de sempre,
152 milhões de euros, atingiu

Licínio Prata Pina

os melhores indicadores co-

PRESIDENTE DO GRUPO CRÉDITO AGRÍCOLA \\ CHAIRMAN OF GRUPO CRÉDITO AGRÍCOLA

máximo de sempre.

and to go further. 2017 was

«Em 2017, o Grupo apresentou o
melhor resultado líquido de sempre,
152 milhões de euros…» \\ «In 2017,
the group posted the best ever net
result, 152 million Euros...»

merciais de sempre, os me-

the best year ever in all categories. The group posted
the best ever net result, 152
million Euros, achieved the
best ever trade indicators,
the best prudential ratios.
Confidence levels are at their
highest ever.

lhores rácios prudenciais. Os níveis de confiança estão no
Is strengthening the bank’s presence abroad a strategy?
Our business strategy does not involve large commerO reforço da presença do Banco além-fronteiras é uma

cial network investments abroad. We have opened repre-

Nasceu na Guarda e a sua formação base é em Engenha-

He was born in Guarda and his education background is

ria dos Recursos Florestais. Licínio Prata Pina ingressou

in Forest Resources Engineering. Licínio Prata Pina joined

A nossa estratégia de negócio não passa por grandes in-

the aim of serving as an interface for our customers, of

nos quadros do Crédito Agrícola em 1984, mas foi em 2003,

the staff at Crédito Agrícola in 1984, but it was in 2003,

vestimentos de rede comercial no exterior. Abrimos escritó-

researching market opportunities and of promoting the

como membro do Conselho Executivo da Caixa Central,

as a member of Caixa Central’s Executive Board, that he

rios de representação em Paris, Genebra e no Luxemburgo,

resulting business.

que pôde contribuir para que se encetasse um caminho de

was able to contribute to embarking on a path of change,

com o propósito de servir de interface para os nossos

mudança, estratégia que reiterou com mais afinco quando

a strategy that he reiterated with greater determina-

clientes, pesquisar oportunidades de mercado e promover

foi eleito presidente do Grupo Crédito Agrícola. Licínio Prata

tion when he was elected chairman of the Grupo Crédito

o negócio dos mesmos.

Pina fala-nos dos óptimos resultados do Grupo e dos ob-

Agrícola. Licínio Prata Pina tells us about the group’s ex-

jectivos futuros, que passam por continuarem a ser defini-

cellent results and future goals, which include continuing

Quais são os objectivos a alcançar no futuro?

tive governance focused on growing in markets barely ex-

dos como um ‘Banco Nacional com Pronúncia Local’.

to be defined as a ‘National Bank with Local Pronunciation’.

O futuro para o CA será o de se continuar a afirmar como

plored by us as yet and a special attention to digital bank-

estratégia?

sentative offices in Paris, Geneva and Luxembourg, with

What goals are to be achieved in the future?
The future for CA will be to continue to assert itself as a
leading national bank, with a clear approach of coopera-

banco de referência nacional, com uma clara orientação de

ing and the needs of the younger segments. The goal we

Trabalha no Crédito Agrícola há mais de 30 anos e é PCA

You have been working at Crédito Agrícola for more than

governação cooperativa, apostados em crescer em merca-

are pursuing is to be the best bank to operate in our mar-

da Instituição desde 2013. Como tem sido esta longa ex-

30 years and you have been the chairman of the executive

dos ainda pouco explorados por nós, e uma atenção espe-

kets; we will continue to be defined as the ‘National Bank

periência?

board of the institution since 2013. How has this long ex-

cial à banca digital e às necessidades dos segmentos mais

with Local Pronunciation’.

perience been?

jovens. Perseguimos o objectivo de ser o melhor banco a

Trabalho no Crédito Agrícola desde 1984. Passei por diversos cargos e já tive vários desafios. Um dos principais

I have been working at Crédito Agrígola since 1984. I have

foi em 1998 quando fui eleito para o Conselho de Adminis-

held various positions and I have faced several challenges.

tração da Caixa Central e verifiquei a necessidade de dar

One of the main ones was in 1998, when I was elected to
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clínicos. Sendo um hospital com uma forte especialização

specialising in Orthopaedics, Traumatology and Sports

em Ortopedia, Traumatologia e Medicina Desportiva, te-

Medicine, our Physical Medicine and Rehabilitation ser-

mos um serviço de Medicina Física e Reabilitação que é

vice is a leading facility in the north of the country, and

uma referência no Norte do país, e uma nova unidade de

we have a new Intermediate Care and Critical Patient unit

Cuidados Intermédios e Doentes Críticos que nos permite

that allows us to take in, in all safety, patients with serious

receber, com toda a segurança, doentes com patologias

diseases. We are also a hospital specialised in insurance

agravadas. Somos também um hospital especializado em

claims care, working with most insurers. All this gives a

atendimento de sinistralidade, trabalhando com a maioria

good insight into the dynamics of this hospital, as a result

das seguradoras. Tudo isto espelha bem a dinâmica deste

of the strong investment in the modernisation of facilities

hospital, como resultado do forte investimento na moder-

and in new technologies. The new Clinical Management

nização das instalações e em novas tecnologias. A nova

team, led by Dr Rui Pinto, Orthopaedist, has also intro-

Direcção Clínica, liderada pelo Dr. Rui Pinto, Ortopedista,

duced new assets, such as new medical specialities and

também tem introduzido novidades, como novas espe-

further support for Permanent Medical Care.

cialidades médicas e um maior reforço ao Atendimento
Médico Permanente.

As the managing director of a private healthcare facility,
what other challenges do you face?

Na qualidade de Directora-Geral de uma unidade de
saúde privada, que outros desafios enfrenta?
Por ser um hospital de média dimensão, esta unidade

‘Missionary Franciscans of Our Lady’. Although it is now

de saúde tem características muito específicas. Foi fun-

under the management of experienced and qualified lay

dado pelas Franciscanas Missionárias de Nossa Senho-

professionals with proper training, one of the challenges

ra. Embora com a gestão a
cargo de profissionais leigos
experientes com formação
qualificada, um dos desafios é continuar a manter
TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY PEDRO KIRILOS

Being a medium-sized hospital, this healthcare facility has very specific characteristics. It was founded by the

os princípios e valores das
suas fundadoras. É também
necessário fazer face à forte concorrência que existe

Lurdes Campos

na hospitalização privada,

DIRECTORA-GERAL DO HOSPITAL DE SANTA MARIA - PORTO \\ MANAGING DIRECTOR OF HOSPITAL DE SANTA MARIA - PORTO

dos cuidados que sempre

não deixando de respeitar
a filosofia de humanização

«Vamos prosseguir a nossa missão
de oferecer cuidados de saúde de
excelência, com as práticas clínicas
mais inovadoras e os tratamentos
mais avançados»\\ «We will
continue our mission to deliver
excellence in healthcare, with the
most innovative clinical practices
and the most advanced treatments»

is to continue to uphold the
principles and values of
 its
founders. We also have to
deal with the strong competition that exists in private medical care, while respecting the philosophy of
humanisation of care, which
has always characterised
this hospital. Being versatile and being able to make
quick decisions provide daily
challenges.

caracterizaram este hospital. Ser versátil e ter capacidade de decisão rápida são

Hospital de Santa Maria - Porto is one of the oldest hos-

Nasceu em Moçambique e é licenciada em Gestão de Em-

She was born in Mozambique and holds a degree in Busi-

presas com formação complementar em Alta Direcção de

ness Management with complementary training in Senior

Instituições de Saúde. Lurdes Campos iniciou a sua carrei-

Management of Health Institutions. Lurdes Campos began

O Hospital de Santa Maria – Porto é um dos hospitais

This hospital turns 130 in September. It is currently re-

ra como auditora numa empresa multinacional e, durante

her career as an auditor in a multinational company and

mais antigos do país. As estratégias futuras serão de cres-

nowned for its specialisation in Orthopaedics and Trauma-

12 anos, para além de ter sido responsável pela supervisão

for 12 years, in addition to being responsible for supervis-

cimento ou consolidação?

tology and Sports Medicine. The coming years will involve

de equipas, esteve envolvida num trabalho para o Banco

ing teams, she was involved in work for the World Bank, in

Este hospital completa em Setembro 130 anos. É actual-

consolidation and seeing a return on the major invest-

Mundial, em Angola, passando também por Moçambique.

Angola, and also in Mozambique. After a three-year stint

mente reconhecido pela sua especialização em Ortopedia

ments that have been made in human resources, in new

Depois de uma passagem de três anos pelo Instituto Por-

at the Portuguese Oncology Institute of Oporto, she joined

e Traumatologia e Medicina Desportiva. Os próximos anos

spaces and in innovative technology, but it will continue to

tuguês de Oncologia do Porto, integra a equipa do Hospital

the team at Hospital de Santa Maria - Porto, where she has

serão de consolidação e de rentabilização dos investimen-

grow in a sustained manner. We will continue our mission

de Santa Maria – Porto, onde é Directora-Geral desde 2008.

been managing director since 2008.

tos avultados que têm vindo a ser feitos em recursos hu-

to deliver excellence in healthcare, with the most innova-

desafios diários.

pitals in the country. Will future strategies involve growth
or consolidation?

manos, em novos espaços e em tecnologia inovadora, mas

tive clinical practices and the most advanced treatments,

A actividade do Hospital de Santa Maria - Porto tem au-

Hospital Santa Maria – Porto’s activity has greatly

continuará a crescer, de uma forma sustentada. Vamos

while continuing to advocate and promote preventive

mentado muito nos últimos anos. Quais são os factores

increased in recent years. What factors have triggered

prosseguir a nossa missão de oferecer cuidados de saúde

medicine as a way to maintaining a healthy life.

que desencadeiam este aumento?

this increase?

de excelência, com as práticas clínicas mais inovadoras e

Sim, a actividade do nosso hospital regista um cresci-

Yes, the activity of our hospital is growing steadily –

os tratamentos mais avançados, continuando a defender e

mento constante - são mais de 2000 pessoas que passam

more than 2000 people come here every day for con-

a promover a medicina preventiva como forma de manter

por aqui diariamente para consultas em mais de 30 es-

sultations in more than 30 medical specialities, surgery,

uma vida saudável.

pecialidades médicas, cirurgias, tratamentos ou exames

treatments or clinical examinations. As a hospital heavily
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membro da NSPCC - Conselho da Sociedade Nacional para

Princess Diana of Wales Award, in 1998, and to have been

a Prevenção da Crueldade contra as Crianças, presidida

elected a member of the NSPCC - National Society for the

então, em 1992, pela Princesa Margarida de Inglaterra.

Prevention of Cruelty to Children, then chaired, in 1992, by
Princess Margaret of England.

Em Portugal houve avanços reais na protecção de crianças nas últimas décadas?

Has there been real progress in child protection in

Houve de facto avanços em matéria de protecção e pro-

Portugal in recent decades?

moção dos direitos das crianças e entrou em vigor nova

There have indeed been advances in the protection and

legislação neste âmbito. Pode considerar-se que houve um

promotion of children’s rights and new legislation in this

reforço securizante das medidas que a Comissão Nacional

regard has entered into force. It can be considered that

de Promoção dos Direitos e Protecção das Crianças e Jo-

there has been a reassuring strengthening of the mea-

vens tem ao seu dispor para concretizar as soluções mais

sures that the National Commission for the Promotion of

adequadas a cada caso de risco, perigo ou vitimação. Ocor-

the Rights and Protection of Children and Young People

reu também, em simultâneo, um aprofundar das medidas

has at its disposal to achieve the most suitable solutions

de Prevenção, nomeadamente na recuperação de famílias

to each case of risk, danger or victimisation. At the same

disfuncionais e suas aptidões em matéria de parentalidade.

time, there has been a intensifying of prevention measures, in particular in the rehabilitation of dysfunctional

O que falta fazer?

families and their parenting skills.

Alargar e cientificar a Rede de Acolhimento Precoce de
Crianças em Situação de Perigo, mantendo uma matriz de

What still has to be done?

temporário para todo o Acolhimento e uma Finalidade últi-

To extend and raise awareness of the network of Child-

ma que se concretiza sempre
que possível no retorno à Família Biológica. Em qualquer
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circunstância, é sempre uma
decisão judicial que suporta
o reencontro da criança com
sua família. Ter em mente
que as crianças não são pro-

Luís Villas-Boas

«Houve de facto avanços em
matéria de Protecção e Promoção
dos Direitos das Crianças» \\
«There have indeed been advances
in the protection and promotion of
children’s rights»

priedade de seus pais e têm
direitos próprios de sua cidadania.

DIRECTOR DO REFÚGIO ABOIM ASCENSÃO \\ DIRECTOR OF THE REFÚGIO ABOIM ASCENSÃO

care Services for Children
in a Dangerous Situation,
seeing the entire childcare
placement as ‘temporary’
and the final outcome as one
that takes the form, whenever possible, of the return to
the biological family. In any
circumstance, it is always a

court ruling that supports the reunion of the child with its
family. Bear in mind that children are not owned by their

Os momentos de crise económica aumentam a despro-

parents and have their own rights of their citizenship.

tecção de crianças ou é um problema mais estrutural do
A protecção de crianças em risco não seria a mesma sem

The protection of children at risk would not be the same

Luís Villas-Boas. Militar e psicólogo de formação, é director

without Luís Villas-Boas. A soldier and psychologist

Quanto mais intensa for a carência económica maior

do Refúgio Aboim Ascensão, em Faro, onde criou a Emer-

by profession, he is the director of the Refúgio Aboim

será sempre o nível de risco, perigo e vitimação! Ensina-

gência Infantil, um modelo adoptado a nível nacional e in-

Ascensão, in Faro, where he created the Emergência Infan-

-nos a experiência de décadas.

ternacional. Tornou-se, por isso, uma das vozes mais ou-

til, a model adopted nationally and internationally. Because

vidas nesta área, tendo o reconhecimento desse trabalho

of this he has become one of the most heard voices in this

chegado também sob a forma de condecorações, prémios

field, and recognition of this work has also come in the

e cargos da maior importância. Um trabalho amplamente

form of accolades, awards and positions of the utmost im-

Procurando para cada criança e sua circunstância a me-

reconhecido e, mais importante ainda, com dezenas de

portance. A highly recognised work and, more importantly,

lhor modalidade técnica de intervenção, visando sempre

For each child and his or her circumstances, looking for

crianças salvas de situações difíceis.

with dozens of children saved from difficult situations.

prioritariamente o seu regresso à família, sem esquecer

the best kind of intervention, while always seeing their re-

que os tribunais conhecem mais opções à família biológica

turn to their family as the priority, without forgetting that

quando, como tantas vezes sucede, esta se revela incapaz

the courts know of more options to the biological family

do exercício da parentalidade.

when, as so often happens, it proves not to be up to the

Condecorações como a que recebeu do Presidente da

Do the commendations such as the one you received

República em 2015 têm efeitos no reconhecimento da ins-

from the President of the Republic in 2015 have an effect

tituição que dirige e na captação de apoios?

on the recognition of the institution you direct and on re-

A Comenda da Ordem de Mérito tem que ver obviamen-

Do moments of economic crisis increase the lack of child
protection or is it a more structural problem than that?
The more intense the economic deprivation, the greater
the level of risk, danger and victimisation! The experience
of decades teaches us this.

Em termos pessoais, como gere emocionalmente o confronto diário com situações difíceis?

In personal terms, how do you cope emotionally with
the daily confrontation with difficult situations?

role parenting.

ceiving support?

te com toda a minha vida pública enquanto cidadão. Tenho

The Commendation of the Order of Merit obviously

também muita honra, como português, em ter recebido o

has to do with my entire public life as a citizen. I am also

Prémio Princesa Diana de Gales, em 1998, e ter sido eleito

honoured, as a Portuguese person, to have received the
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altura, passou a ter uma gama de artigos em tecido (Mo-

a range of items in fabric (Modarte) and in fibres (Sam-

darte) e em Fibras (Samsonite). Os anos foram passando e,

sonite). The years went by and in 1990 the ‘phenomenon’

em 1990, começou o ‘fenómeno’ da abertura aos mercados

of the opening of Asian markets began and Samsonite

asiáticos e a Samsonite começou também a incorporar no

also began to incorporate fabric items at very competitive

seu portefólio artigos em tecido a preços muito competiti-

prices into its portfolio. In 2008 we took our first steps as

vos. Em 2008, decidimos começar a ‘trilhar’ o nosso per-

retailers, opening the first Samsonite store. Today Modarte

curso como retalhistas abrindo a primeira loja Samsonite.

has a total of 200 employees, a network of 40 stores, and

Actualmente a Modarte conta com um total de 200 cola-

works with the main players in the market.

boradores, possui uma rede de 40 lojas e colabora com os
principais players do mercado.

What area of business does the company work in?
Distribution and retail sale of travel goods and fashion

Qual é a área de negócio da empresa?

accessories. Currently, the retail side represents 2/3 of the

Distribuição e venda a retalho de artigos de viagem e

company’s sales.

acessórios de moda. Actualmente o retalho próprio representa 2/3 das vendas da empresa.

In addition to exclusive distribution in Portugal of the
Samsonite brand, do you represent other brands?

Para além da distribuição exclusiva em Portugal da
marca Samsonite, representam outras marcas?

the process is very demanding and requires total dedica-

por razões estratégicas. Quando se trabalha com a marca

tion. On the other hand, in the last ten years, Samsonite

líder, o processo é muito exigente e implica uma total de-

has become immense, and is now a multi-brand company.

dicação. Por outro lado, nos últimos dez anos a Samsonite

In representing Samsonite we are ‘necessarily’ represent-

tem-se transformado imenso, sendo actualmente uma

ing multiple brands.

presentando a Samsonite
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strategic reasons. When working with the leading brand,

Neste momento estamos 100% vinculados à Samsonite

empresa multi-marca. Re-

MANUEL DUARTE E FILHO, MIGUEL DUARTE

At the moment we are bound 100% to Samsonite, for

estamos ‘obrigatoriamente’
a representar várias marcas.
Quais são as mais-va-

Manuel Duarte

lias de adquirir um produto

FUNDADOR DA MODARTE \\ FOUNDER OF MODARTE

consumidor, pelo seu perfil,

Samsonite?
São várias, sendo que cada

«Representando a Samsonite
estamos ‘obrigatoriamente’ a
representar várias marcas» \\ «In
representing Samsonite we are
‘necessarily’ representing multiple
brands»

What are the benefits of
purchasing

a

Samsonite

product?
There are many, and according to their profile each
consumer

values

some

thingsmore or less. As a
highlight we have quality, innovation, after-sales service

valoriza mais ou menos umas coisas. Como destaque te-

worldwide and the prestige associated with the use of a

mos a qualidade, inovação, assistência pós-venda a nível

Samsonite.

Começou a trabalhar com 12 anos e aos 16 já era encar-

He started working at the age of 12 and by 16 he was al-

regado-geral de uma fábrica de malas. Ainda que actual-

ready head foreman of a luggage factory. Although his

mente sejam os filhos a gerir a empresa, a Modarte foi cria-

children are now running the company, Modarte was cre-

da por Manuel Duarte há 45 anos, tendo-se tornado rapi-

ated by Manuel Duarte 45 years ago and quickly became

damente líder do mercado. A parceria com a reconhecida

market leader. The partnership with renowned brand

O futuro das viagens é muito promissor, sendo que exis-

profound cultural and social change underway. Current-

marca Samsonite também já vem de longe. Hoje a Modarte

Samsonite also goes back a long way. Today Modarte has

te uma profunda mudança cultural e social em movimen-

ly young couples have travel as a consumer preference,

possui uma rede de 40 lojas, colaborando com os principais

a network of 40 stores, collaborating with the main play-

to. Actualmente os jovens casais têm como preferência de

when ten or 15 years ago they were more concerned about

players do mercado. Para o futuro, Manuel Duarte prevê

ers in the market. For the future, Manuel Duarte predicts a

consumo viajar, quando há dez ou 15 anos as suas preo-

buying a house, or a car, etc. There is another great trans-

para a empresa uma ‘viagem’ de afirmação como principal

‘journey’ of affirmation for the company as the main oper-

cupações eram a compra da casa, do carro, etc. Actual-

formation underway at the moment in the form of e-com-

operador no segmento dos artigos de viagens e acessórios.

ator in the travel and accessories segment.

mente temos outra grande transformação em curso que

merce. In summary, for Modarte, I see a ‘journey’ of affir-

é o comércio electrónico. Em resumo, para a Modarte vejo

mation as the main operator in the travel and accessories

uma ‘viagem’ de afirmação como principal operador no

segment, consolidation of the retail network and bolster-

A Modarte foi fundada em 1970. Ainda se lembra o que é
que o motivou?

Modarte was founded in the 1970s. Do you still recall
what motivated you to set it up?

mundial e o prestígio associado ao uso de uma Samsonite.
As the company’s ‘pilot’, what travels will Modarte go on
Enquanto ‘piloto’ da empresa, que viagens a Modarte
fará no futuro?

in the future?
The future of travel is very promising, and there is a

segmento dos artigos de viagens e acessórios, uma con-

ing in the presence of e-commerce, with the aim of keep-

Em 1973, decidi fundar a Modarte, que arrancou com

In 1973 I decided to found Modarte, which started up with

solidação da rede de retalho e um reforço na presença do

ing the company always in the lead.

apenas 12 pessoas em Braga e depressa se tornou líder

only 12 people in Braga and soon became a leader in the

comércio electrónico com o objectivo de manter a empresa

do mercado nacional, fabricando essencialmente artigos

national market, essentially making fabric items. In 1983

sempre na liderança.

em tecido. Em 1983, a Samsonite estava à procura de um

Samsonite was looking for a national partner to enter the

parceiro nacional para entrar no mercado português. Nesta

Portuguese market. At this time, Modarte started to have
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direcção, em termos profissionais, e sempre preferi to-

profession, and I’ve always preferred to play several instru-

car vários instrumentos. All in one não é mesmo a minha

ments. All in one doesn’t float my boat. But in golf, I would

praia. Já no golfe adorava fazer um hole in one.

love to hit a hole in one.

O Portugal Fashion é um dos eventos de moda mais im-

‘Portugal Fashion’ is one of the most important fashion

portantes do país. É fácil inovar e marcar pela diferença

events in the country. Is it easy to innovate and make a dif-

todos os anos?

ference every year?

Fui seis anos vice-presidente da ANJE com esse pelou-

I was vice president of ANJE for six years, and responsi-

ro do Portugal Fashion. Depois deixei de ser o responsá-

ble for Portugal Fashion. Then I stopped being responsible

vel, mas as sucessivas direcções da ANJE entenderam por

for it, but successive controllers of ANJE saw that it was

bem que eu continuasse ligado ao projecto como consultor.

best that I remained connected to the project as a consul-

Para além das inovações trazidas pela criatividade dos de-

tant. In addition to the innovations brought by the creativ-

signers e marcas, acho que o facto de todos os presidentes

ity of the designers and brands, I think that the fact that

da ANJE terem de sair depois dos 40 anos também é um

all ANJE presidents have to leave after the age of 40 also

grande contributo.

makes a great contribution.

Foi durante muitos anos um desportista. Depois de al-

For many years you were a sportsman. After a gap of

guns anos de interregno, dedicou-se a outra modalidade.

a few years, you have devoted yourself to another sport.

Como é que o golfe começou a fazer parte da sua vida?

How did golf become part of your life?

Na verdade fui sempre e
continuo a ser um praticante de desporto. Comecei no
basquete e no futebol de 11,
depois passei para o squash,
TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DIREITOS RESERVADOS

esqui e futsal, mas, agora que
me resta o golfe e a natação,
talvez só lamente não ter
chegado ao golfe uns anos
antes. Mas interregno na ac-

Manuel Serrão

tividade desportiva é coisa
que nunca fiz.

Actually, I have always and

«Estou ligado há 30 anos ao
associativismo têxtil e trabalho na
promoção nacional e internacional
da moda e dos têxteis portugueses
com muito gosto» \\ «I work in the
national and international promotion
of fashion and Portuguese textiles,
with great pleasure»

EMPRESÁRIO \\ ENTREPRENEUR

I will continue to do sports. I
started with basketball and
football, then I went on to
squash, skiing and futsal
but, now that I only have golf
and swimming left, I might
just regret not having found
golf a few years earlier. But
I never took a break from
doing sport.
You are associated with

Está ligado à indústria têxtil de várias formas. Quer
especificar?

the textile industry in many ways. Do you want to specify?
In this respect I would also like to say that I am the oldest

Manuel Serrão nasceu no Porto. Tem sido voz activa em

Manuel Serrão was born in Oporto. His voice has been active

Neste particular também gosto de dizer que sou o fei-

promoter of national fashion. I have been connected for 30

vários órgãos de comunicação social como comentador

in various media organisations, commenting on today’s po-

rante mais antigo da moda nacional. Estou ligado há 30

years to textile associations and work in the national and

da actualidade política, social e desportiva. É um fervoro-

litical, social and sports affairs. He is a fervent fan of FC Porto.

anos ao associativismo têxtil e trabalho na promoção

international promotion of fashion and Portuguese tex-

so adepto do FC Porto. De resto, ele próprio já jogou futebol,

For that matter, he played football himself, and has played

nacional e internacional da moda e dos têxteis portugue-

tiles, with great pleasure. I am also the director of T jornal

dedicando-se actualmente à natação e ao golfe. Manuel

many other sports, while currently devoting himself to

ses, com muito gosto. Também sou director do T jornal e T

and T digital in the area of Social

Communication, where I

Serrão é licenciado em Direito, mas está ligado à indústria

swimming and golf. Manuel Serrão has a degree in law, but

digital na área da Comunicação Social, onde também te-

also have some writing.

têxtil há 30 anos, ainda que a sua carreira se disperse em

has worked in the textile industry for 30 years, although his

nho alguns pergaminhos.

várias direcções, porque recusa o all in one, preferindo – diz

career spreads out in several directions, because, he jokes,

com graça – o hole in one. Na caixa dos sonhos, ainda tem

he would rather a ‘hole in one’ than ‘all in one’. His dreams

a vontade de abrir um restaurante.

still include the desire to open a restaurant.

You are a multifaceted man, or ‘jack of all trades’. Is there
É um homem multifacetado, ou ‘dos sete ofícios’. Há algum sonho ou projecto por concretizar?

any dream or project yet to realise?
In addition to the aforementioned hole in one (he laughs),

Para além do já referido hole in one (risos), ainda man-

I would still like to have a restaurant – bar, when I decide

Conhecemo-lo de vários quadrantes, desde a organiza-

We know you from many quarters, from organising

tenho a vontade de ter um restaurante - bar, quando deci-

that I have time to dedicate myself to this project. Without

ção de eventos, passando pela moda e/ou indústria têxtil,

events, or fashion and/or the textile industry, to foot-

dir que tenho tempo para me dedicar a esse projecto. Sem

ever doing so as something to do in my retirement.

até ao futebol. Há alguma destas áreas que estime parti-

ball. Are there any of these areas that you particularly

nunca o fazer com espírito de reforma.

cularmente?

appreciate?

Costumo dizer, meio a sério, meio a brincar, que sou

I often say, half-seriously, half-joking, that I’m a ‘jack of

um especialista em generalidades. Na verdade, nunca me

all trades, master of none’. In fact, I’ve never felt attract-

senti atraído por fazer uma carreira única ou numa única

ed to a single career or in a single direction, in terms of
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à época. Sob o signo do design próprio, entrou no mercado

the time. Using its own designs, it entered the retail mar-

de retalho, através de lojistas, e começou a ganhar visibi-

ket through shopkeepers and started making a name for

lidade graças ao portefólio diferenciador de produtos e de

itself thanks to its unique portfolio of products and ser-

serviços. Em 2003, iniciou um novo ciclo, com a abertura

vices. In 2003 it began a new chapter with the opening of

de lojas próprias. Hoje estamos presentes no mercado na-

its own stores. Today we are present on the national mar-

cional, cobrindo o país de Norte a Sul, principalmente em

ket, covering the country from north to south, especially in

lojas de ruas.

street shops.

De que forma o design e a inovação são importantes
para a evolução da marca?
Trabalhar na Antarte é estar sempre à procura de desa-

Working at Antarte means always being on the lookout

fios. É acreditar que pela inovação e pelo design chegamos

for challenges. It means believing that through innovation

mais longe. É estar atento às tendências, ao que aconte-

and design we can take things further. It means being at-

ce no mundo, porque todos os dias somos desafiados a

tentive to trends, to what happens in the world, because

superar-nos para assim conseguirmos superar as expec-

every day we are challenged to outdo ourselves so that we

tativas dos nossos clientes. Qualidade, Foco, Inovação são

can go beyond the expectations of our customers. Quali-

as linhas mestras com que se ‘constrói’ esta marca 100 %

ty, Focus, Innovation are the guidelines to which this 100%

nacional.

national brand has been ‘built’.

Os vários prémios que têm recebido são factor de motivação?
Temos

Do the various awards you have received motivate you?
We have received many awards and distinctions, which

recebido

vários

prémios e distinções de que
muitos nos orgulhamos. Em
TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DANIEL CAMACHO

In which way are design and innovation important for
the brand’s development?

2008, a marca foi responsável pela concepção e produção da cadeira do Papa Bento
XVI, aquando da sua visita

Mário Rocha

a Portugal, tendo sido ainda

CEO DA ANTARTE \\ CEO OF ANTARTE

bito do projecto Art On Shair.

convidada a produzir duas

we are very proud of. In 2008,

«Qualidade, Foco, Inovação são as
linhas mestras com que se ‘constrói’
esta marca 100% nacional» \\
«Quality, Focus, Innovation are
the guidelines to which this 100%
national brand has been ‘built’»

cadeiras exclusivas no âm-

the brand was responsible
for designing and producing
the chair for Pope Benedict
XVI, for when he came to
visit Portugal, and we were
also invited to produce two
exclusive chairs for the Art
On Shair project.
Although

they

provide

extra motivation, our main

Ainda que sejam um factor extra de motivação, a nossa

source of inspiration lies with our customers. They are our

principal fonte de inspiração são os nossos clientes. Eles

focus and our mission is to provide them with the best
comfort, quality and design.

Mário Rocha é natural de Rebordosa, Paredes. Cresceu no

Mário Rocha was born in Rebordosa, Paredes. He grew up

são o nosso foco e a nossa missão é proporcionar-lhes o

meio de madeiras, uma vez que o pai tinha uma fábrica de

surrounded by wood, as his father had a furniture factory.

melhor conforto, qualidade e design.

mobiliário. Quis lançar-se por contra própria e, em 1999,

He wanted to work for himself and, in 1999, together with

abriu, juntamente com a mulher, a Antarte, uma empresa

his wife, he opened Antarte, a company initially geared to-

inicialmente direccionada para as antiguidades e a arte.

wards antiques and art. He soon realised that the way for-

Cumpridos os objectivos em território nacional, partimos

sights further afield, taking Portuguese design to interna-

Percebeu rapidamente que o caminho eram as linhas ino-

ward lay in innovative ranges and modern design, which

além-fronteiras levando o design português para merca-

tional markets. With a great deal of work, dedication and

vadoras e design moderno, que deram à empresa notorie-

led to the company enjoying recognition and renown on

dos internacionais. Com muito trabalho, dedicação e resi-

resilience we have entered Spain, South Africa, France,

dade e visibilidade nacional e internacional. Apesar dos

a national and international level. Despite the awards and

liência entrámos em Espanha, África do Sul, França, Suíça,

Switzerland, Mozambique, Angola, São Tomé and, more re-

prémios e reconhecimentos, Mário Rocha assegura que a

accolades, Mário Rocha assures us that his main source of

Moçambique, Angola, São Tomé e, mais recentemente,

cently, Ghana, Morocco and Ivory Coast. We are also pres-

principal fonte de motivação são os clientes.

motivation is his customers.

Gana, Marrocos e Costa do Marfim. Estamos também pre-

ent in Italy, Germany, the USA and Russia, where we have

sentes em Itália, Alemanha, EUA e Rússia, onde temos de-

interior design partners, who buy our products.

O que está na génese da Antarte?

How did Antarte come about?

Antarte nasceu em 1999. Inicialmente direccionada

Antarte came into being in 1999. Initially geared towards

para a comercialização e restauro de antiguidades e arte,

the sale and restoration of antiques and art, hence the

de onde radica o nome ANT ARTE, a empresa percebeu
rapidamente que não era esse o caminho. Reinventou-se

Which are the company’s main markets?
Quais são os principais mercados da empresa?

Having achieved our goals within Portugal, we set our

coradores parceiros que compram os nossos produtos.
What are Antarte’s goals for the coming years?
Que objectivos definiu a Antarte para os próximos anos?

We want to carry on growing, and increase our national

name ‘ANT ARTE’, the company quickly realised that this

Queremos continuar a crescer, aumentar a quota de

market share and consolidate the brand in international

was not the way to go. Reinventing itself and launching

mercado nacional e consolidar a marca nos merca-

e lançou-se no mercado com linhas inovadoras, apostan-

itself on the market with innovative ranges, focusing on

dos internacionais. Vamos continuar a estar atentos ao

do num design de linhas rectas e simples, uma novidade

a design of straight and simple lines, something new at

mercado externo.
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markets. We will remain attentive to the foreign market.
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de novas formas de mobilidade mais ecológicas e eficien-

environmentally friendly and efficient forms of mobility,

tes, não apenas através do desenvolvimento de novos mo-

not only through the development of new engines, but

tores, mas também pela criação de veículos electrificados

also through the creation of electrified vehicles with great-

com uma maior capacidade de autonomia.

er autonomy.

Eléctricos e híbridos. É este o futuro?

Electric and hybrid. Is this the future?

Mais do que um futuro condicionado a uma tipologia de

More than a future restricted to a type of vehicle, we be-

veículos, acreditamos que o futuro passará por uma mo-

lieve that the future will involve autonomous, connected,

bilidade autónoma, conectada, eléctrica e partilhada onde

electric and shared mobility, in which several factors will

vários factores irão condicionar as opções de futuro da

condition the future options of mobility. In Portugal the de-

mobilidade. Em Portugal a procura por automóveis mais

mand for greener and more efficient cars can already be

ecológicos e eficientes já se faz sentir, já que no ano de 2017

felt, given that in 2017 there was a 238% increase in sales

foi registado um aumento de 238% de vendas de veículos

of electric vehicles.

electrificados.
What was the reason behind BMW starting a partnerCom que objectivo a BMW encetou uma parceria com a
empresa portuguesa Critical Software?

ship with the Portuguese company Critical Software?
At BMW Group we believe that the automotive industry

No BMW Group acreditamos que a realidade da indústria

will change more in the next ten years than it has changed

automóvel vai mudar mais nos próximos dez anos do que

in the last one hundred. At the moment, BMW Group is

mudou nos últimos cem. Actualmente, o BMW Group está

strongly committed to playing an active role in building

fortemente empenhado em desempenhar um papel activo

the digital revolution of the automotive industry, and the

na construção da revolução digital da indústria automóvel,

partnership with Critical Software has been conceived as

sendo a parceria com a Critical Software idealizada como

an important step towards achieving this goal.

um importante passo para a
realização deste objectivo.
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Os preços dos automóveis
eléctricos ainda são proibitivos. Se um dos principais
motivos da sua existência é

Mário Fernandes

a protecção do planeta, não

DIRECTOR-GERAL DO BMW GROUP PORTUGAL \\ MANAGING DIRECTOR OF BMW GROUP PORTUGAL

existir mais apoios, no en-

deveria haver mais apoios?
É claro que poderiam
tanto Portugal está na vanguarda no que diz respeito a

«O BMW Group está fortemente
empenhado em desempenhar
um papel activo na construção
da revolução digital da indústria
automóvel» \\ «The BMW Group
is strongly committed to playing
an active role in building the digital
revolution of the automotive
industry»

The prices of electric cars
remain prohibitive. If one of
the main reasons for their
existence is protecting the
planet, shouldn’t there be
more support?
Of course there could be
more support, but Portugal
is at the forefront in terms of
supporting electric mobility
and developing the charging
network. Portugal currently

É licenciado em Economia e tem duas pós-graduações:

He has a degree in economics and two postgraduate qual-

apoios em mobilidade eléc-

uma em Business Management e outra em Marketing

ifications: one in business management and the other in

trica e desenvolvimento da rede de carregamento. Portu-

tive tax incentive packages in the European Union. How-

Internacional. Do seu curriculum fazem parte 40 anos de

international marketing. His CV includes 40 years of ex-

gal tem actualmente um dos pacotes de incentivos fiscais

ever, incentives are not that attractive for private individ-

experiência em diversas áreas do sector automóvel, ten-

perience in several areas of the automotive sector, having

para empresas mais atractivos na União Europeia. No en-

uals. We are now at the beginning of the market phase of

do chegado à BMW Portugal em 2004, onde assumiu vá-

joined BMW Portugal in 2004, where he has held various

tanto, os incentivos não são tão atractivos para os parti-

this type of vehicle, and as such, just as with tax incen-

rios cargos. Mário Fernandes é, no entanto, director-geral

positions. Mário Fernandes has been, however, MD of BMW

culares. Estamos agora no início da fase de mercado desta

tives, more measures designed to stabilise and develop the

do BMW Group Portugal desde 2014. Inevitavelmente,

Group Portugal since 2014. Inevitably, he tells us about a

tipologia de veículos, como tal é igualmente necessário, à

charging network are needed.

fala-nos de um ‘futuro’ que já começou, o da «mobilidade

‘future’ that has already begun; the future of ‘autonomous,

semelhança dos incentivos fiscais, que existam mais me-

autónoma, conectada, eléctrica e partilhada», ainda que –

connected, electric and shared mobility’, although he en-

didas com o objectivo de estabilizar e desenvolver a rede

garante – não haja uma data para extinção dos automó-

sures us that there is no date for the extinction of combus-

de carregamento.

veis de combustão.

tion cars.

Os automóveis de combustão interna têm data para
se aposentar?

Is there a day when the internal combustion car
will retire?

BMW Group Portugal performed exceptionally well in
2017. Do you expect this enthusiasm to continue in 2018?
2017 was excellent. For the third year in a row BMW

Os resultados do BMW Group Portugal em 2017 foram

Group Portugal has enjoyed its best year ever, in all its

entusiasmantes. Prevê que o entusiasmo se mantenha

business units. In 2018 the enthusiasm continues and we

em 2018?

hope to achieve new records.

Os automóveis a combustão ainda fazem parte do nosso

Combustion cars are still part of our daily lives, and it

O ano de 2017 foi excelente. Pelo terceiro ano consecuti-

quotidiano, não sendo expectável que exista uma data bre-

is not expected that they will no longer be with us in the

vo o BMW Group Portugal registou o melhor ano de sempre

ve para a sua extinção. Os construtores automóveis estão

near future. Car manufacturers are currently faced with

em todas as unidades de negócio. Em 2018 o entusiasmo

actualmente perante vários desafios no desenvolvimento

a number of challenges in the development of new, more

mantém-se e esperamos atingir novos recordes.
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has one of the most attrac-
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este bom legado. Mas acima de tudo, o meu compromis-

clinical director is to continue this fine legacy. But above

so é prestar assistência 24 horas por dia aos doentes e aos

all else, my commitment is provide assistance, for patients

colegas, garantindo a implementação dos protocolos mé-

and colleagues, 24 hours a day, ensuring the implementa-

dicos Gold Standard.

tion of ‘Gold Standard’ medical protocols.

O que aprendeu como professor?

What did you learn as a professor?

O mais difícil como professor é inspirar os alunos. Trans-

The most difficult thing as a professor is inspiring stu-

mitir conhecimento só se verifica quando conseguimos

dents. Passing on knowledge can only happen when you

inspirar alguém a fazer mais e melhor, e não apenas aquilo

manage to inspire someone to do more and better, and not

que ensinamos. A paixão que sinto pela Medicina Dentá-

just what we teach. The passion I feel for dentistry helps

ria ajuda-me a inspirar os que me rodeiam. De facto, o que

me to inspire those around me. In fact, what I learned was

aprendi foi saber comunicar e motivar os meus alunos.

how to communicate with and motivate my students.

Este princípio é essencial para ter sucesso numa clínica

This principle is essential to succeeding in a clinic guided

que trabalha em equipa.

by teamwork.

Quais foram os principais benefícios da experiência nos
Estados Unidos?

What were the main benefits of your experience in the
United States?

Foi na Universidade de Nova Iorque de Medicina Dentá-

I took a huge knowledge-based leap forward in my ca-

ria, em 2009, que dei o grande salto de conhecimento na

reer at the New York University College of Dentistry, in

minha carreira. Foram momentos de total dedicação à Me-

2009. These were moments of total dedication to dentistry;

dicina Dentária, tive a oportunidade de aprender com os

I had the chance to learn with the authors of the books that

autores dos livros por onde
se estuda nas faculdades!
Para além das aulas convencionais, tinha a possibilidade
de tratar doentes com a suTEXTO TEXT SÉRGIO GOMES DA COSTA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DIREITOS RESERVADOS

pervisão e aconselhamento
de grandes nomes mundiais
da Medicina Dentária. Com
este tipo de escola, adquirem-se princípios de exce-

Miguel Almeida

lência que ficam enraizados.

are studied at university!

«Tem-se o privilégio de pertencer
a um ‘clube’ que partilha
conhecimento ao mais alto nível:
NYUCD» \\ «You have the privilege
of belonging to a ‘club’ that shares
knowledge at the highest level:
NYUCD»

In addition to conventional
classes, I was able to treat
patients under the supervision and guidance of world
renowned dentists. With this
type of school, you acquire
principles of excellence that
then become ingrained.
Social

networks

have

brought about a greater con-

DIRECTOR CLÍNICO DA CLÍNICA MACRO \\ CLINICAL DIRECTOR OF CLÍNICA MACRO

As redes sociais têm trazido uma maior preocupação
com a imagem. Isso traduz-se em mais visitas aos dentistas e preocupação com a saúde oral?

cern with appearance. Does this translate into more visits
to dentists and concern for oral health?
With an increasingly competitive society and growing

Assumiu a direcção da Clínica Macro em 2017, a segun-

In 2017 he took over the management of Clínica Macro, the

Com uma sociedade cada vez mais competitiva e uma

image exposure, people are more sensitive to smiles. Now-

da clínica onde exerce este cargo, depois de um percurso

second clinic in which he has held this position, following

exposição cada vez maior da imagem, as pessoas estão

adays, in addition to health concerns, there is higher aes-

exemplar como médico dentário e professor. Um ponto

an exemplary career as a dentist and professor. A high-

mais sensíveis aos sorrisos. Hoje em dia, para além da

thetic sensitivity and we, as dentists, are prepared to help

alto neste percurso foi, sem dúvida, a sua passagem pelos

light of this career was undoubtedly his time in the United

preocupação pela saúde, existe uma sensibilidade estética

patients achieve these goals.

Estados Unidos, onde não só fez uma pós-graduação na

States, where he not only obtained a postgraduate degree

aumentada e nós, dentistas, estamos preparados para aju-

New York University College of Dentistry, como foi pro-

at the New York University College of Dentistry, but was

dar os doentes a atingir esses objectivos.

fessor assistente na instituição. Representa, por isso, uma

also an assistant professor at this institution. He there-

nova geração nesta área, com experiência internacional,

fore represents a new generation in this field, boasting in-

conhecimentos amplos e capacidade de liderança. Tudo

ternational experience, wide-ranging knowledge and the

o que é preciso para uma era em que as clínicas dentárias

capacity for leadership. All of which is needed in an era

As principais mais-valias para qualquer médico dentista

training. On a secondary level, it is also important that the

recebem cada vez mais gente preocupada com a imagem.

in which dental clinics are serving more and more people

são a preocupação com a saúde e o bem-estar do doente,

dentist, the clinic and its employees convey a polished

concerned about their appearance.

assim como a formação contínua. Num segundo plano, é

image. In the end, you have the privilege of belonging to a

também importante que o médico, a clínica e os seus co-

‘club’ that shares knowledge at the highest level: NYUCD.

O que precisa de ter um bom director clínico? Fale-nos,
também, do papel que assume na Clínica Macro.
A Clínica Macro teve como meu antecessor o Dr. Hernâni

What makes a good clinical director? Tell us also about
your role at Clínica Macro.

Teixeira que, durante 30 anos, foi uma referência na área da

My predecessor at Clínica Macro was Dr Hernâni

Medicina Dentária e criou uma clínica de sucesso. O meu

Teixeira, who was a leading name in dental medicine for

papel como director clínico passa por dar continuidade a

30 years, and who created a successful clinic. My role as
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And is appearance also an asset for a professional in
this area?

E para um profissional desta área, a imagem também é
uma mais-valia?

The main assets for any dentist are concern for the
health and well-being of the patient, as well as ongoing

laboradores transmitam uma imagem cuidada. No fim,
tem-se o privilégio de pertencer a um ‘clube’ que partilha
conhecimento ao mais alto nível: NYUCD.
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começou a crescer e tornou-se importante. Daí, seguiu-se

important. As a result, this was followed by the acquisition

a aquisição de uma nova unidade industrial em 2005, as-

of a new industrial unit in 2005, currently associated with

sociada actualmente à marca Love Tiles, com uma tipolo-

the Love Tiles brand, with a complementary product type.

gia de produto complementar.
What assessment do you make of the financial results
Que balanço faz dos resultados financeiros da Gres
Panaria Portugal?

of Gres Panaria Portugal?
My assessment is extremely positive. After a period of

Faço um balanço extremamente positivo. Após um pe-

crisis felt worldwide, which forced us to rethink our strat-

ríodo de crise sentida a nível mundial, que nos obrigou a

egy, we began to have double digit growth. We are leaders

repensar a nossa estratégia, começámos a ter uma per-

in the national market with the brands Margres and Love

centagem de crescimento na ordem dos dois dígitos. So-

Tiles, and we export approximately 65% of our product. As

mos líderes no mercado nacional com as marcas Margres e

far as turnover is concerned, we reached 74 million euros in

Love Tiles, e exportamos aproximadamente 65% do nosso

2017 and had an EBITDA of almost 12 million’s.

produto. No que respeita a facturação, atingimos, em 2017,
os 74 milhões de euros e um EBITDA de quase 12 milhões.

Do the Margres and Love Tiles brands replace each other
of complement each other?

As marcas Margres e Love Tiles substituem-se ou complementam-se?

They are complementary and at the same time distinctive brands. Margres offers high quality and high resistance

São marcas complementares e simultaneamente dis-

solutions. It is also a brand geared towards architects; its

tintas. A Margres oferece soluções técnicas de alta quali-

collections are hence more minimalist and focused on

dade e elevada resistência. É também uma marca vocacio-

technical characteristics. Love Tiles offers solutions that

nada para arquitectos, daí as suas colecções serem mais

can be used not only as a structural element, but also dec-

minimalistas e com foco nas
características técnicas. A
Love Tiles oferece soluções
que podem ser utilizadas
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não apenas como elemento estrutural, mas também
decorativo. É vocacionada

Marco Mussini

para o mercado residencial.

ADMINISTRADOR DA GRES PANARIA PORTUGAL \\ CHAIRMAN OF GRES PANARIA PORTUGAL

te e com forte componente

Os ambientes apostam na
cor, num design irreverengráfica.

orative. It is geared towards

Entre 2014 e 2017, fizemos um
investimento superior a 20 milhões
de euros, em tecnologia para
renovar e lidar com as mais recentes
soluções de mercado» \\ «Between
2014 and 2017, we invested more
than 20 million Euros in technology
to renew and deal with the latest
market solutions»

the residential market. The
environments the solution
creates feature colour, irreverent design and a strong
graphic component.
How is technology and
partnerships with universities key to GPP’s growth?
We made the decision to
invest in state-of-the-art
technology,

ensuring

the

Nasceu em Sassuolo, Itália, uma terra onde a tradição da

He was born in Sassuolo, Italy, where the tradition of ce-

cerâmica está muito enraizada. Porque o pai tinha vários

ramics is deep rooted. Because his father had several proj-

e a parceria com universidades são fulcrais para o cresci-

pieces for the global market. Between 2014 and 2017, we

projectos nesta área, acabando por fundar, em 1974, a Pa-

ects in this area, before eventually founding Panaria, in

mento da GPP?

invested more than 20 million Euros in technology to re-

naria, Marco Mussini cresceu neste meio, herdando, mes-

1974, Marco Mussini grew up in the midst of this field, while

Tomámos a decisão de apostar em tecnologia de van-

new and deal with the latest market solutions. Many of our

mo sem se aperceber, a paixão que o seu pai nutria por este

inheriting, without even being aware of it, the passion his

guarda, garantindo o desenvolvimento de peças inovado-

technicians are from the University of Aveiro and are spe-

sector. Marco é licenciado em Administração e Economia e

father had for this sector. Marco studied Business Admin-

ras para o mercado global. Entre 2014 e 2017, fizemos um

cialised in this area.

iniciou o seu percurso no Panariagroup Itália em Janeiro de

istration and Economics and began his career at Panaria-

investimento superior a 20 milhões de euros, em tecnolo-

1998. Em 2002, quando o Grupo decidiu investir na aquisi-

group Italia in January 1998. In 2002, when the group de-

gia para renovar e lidar com as mais recentes soluções de

Your major investment is in the international mar-

ção da Margres, Marco mudou-se para Portugal e é, desde

cided to invest in the acquisition of Margres, Marco moved

mercado. Muitos dos nossos técnicos são da Universidade

ket. What new markets do you intend to reach in the

então, administrador da Gres Panaria Portugal.

to Portugal and since then has been chairman of Gres

de Aveiro e têm especialidade nesta área.

short term?

De que forma a tecnologia

Panaria Portugal (GPP).
Portugal sempre foi um mercado que tinham em mente
nos planos de expansão do Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.?

We want to maintain our leading position in Portugal
A vossa grande aposta é no mercado internacional. A

Was Portugal always a market Panariagroup Industrie
Ceramiche S.p.A. had in its sights for expansion plans?

development of innovative

que novos mercados tencionam chegar a curto prazo?

and, at a strategic level, grow in importance in some European countries. We are already present in a large number

Queremos manter a liderança em Portugal e, a um nível

of European countries and in the most influential markets,

Não podemos afirmar que o mercado português fos-

We cannot say that the Portuguese market was a pri-

estratégico, ganharmos importância em alguns países da

so our goal is to consolidate and grow in markets that we

se prioritário para nós, muito por culpa da sua dimensão.

ority for us, not least because of its size. At the time we

Europa. Já estamos presentes em grande parte dos países

feel have room for growth.

No momento em que fizemos a nossa primeira aquisição,

made our first acquisition, with the purchase of Margres in

europeus e nos mercados mais influentes, por isso, o nosso

com a compra da Margres em 2002, o mercado português

2002, the Portuguese market began to grow and became

objetivo é consolidar e crescer nos mercados que sentimos
terem capacidade de crescimento.
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a personalidade dos líderes é sempre relevante para cati-

Honestly I do not know if the solution for combating a

var e mobilizar os eleitores, penso que o mais importante

lack of trust lies solely in defining profiles. Although I rec-

continua a ser a definição de um projecto e a sua apresen-

ognise that the personality of leaders is always relevant in

tação em nome de ideais, ou seja, em nome de uma ideia

engaging and mobilising voters, I think the most import-

de cidade. Se não existir um projecto e nos basearmos

ant thing is still the definition of a project and its presen-

apenas na imagem daqueles que se propõem liderar, tudo

tation in the name of ideals, that is to say, in the name of a

será volátil e imensamente plástico. E, nesse caso, a políti-

city idea. If there is no project and we base ourselves solely

ca transforma-se em mero exercício casuístico, sem subs-

on the image of those who we propose should lead, ev-

tância e sem coerência. Significa isto que a determinação,

erything becomes volatile and immensely plastic. And in

a firmeza, a coerência e a honestidade, qualidades que

this case politics becomes a mere case-by-case exercise,

devem acompanhar as lideranças, não podem prescin-

without substance and without coherence. This means

dir de uma visão sobre o futuro das Nações, neste caso da

that determination, firmness, coherence and honesty,

Nação portuguesa.

qualities that should walk hand in hand with leadership,
cannot manage without a vision about the future of na-

Essa imagem corresponde à sua pessoa?

tions, in this case of the Portuguese nation.

Como é óbvio, não sou a pessoa indicada para falar de
mim próprio, mas de qualquer modo importará sempre di-

Does this image correspond to you?

zer que não sou sequer candidato a candidato para liderar

As is only obvious, I’m not the right person to talk

o que quer que seja.

about myself, but anyway, what matters is saying that
I’m not even a candidate for becoming a candidate to

Uma Europa mais forte significa um Portugal também

lead anything.

mais forte?
Sim! Sem Nações fortes, a Europa fica fraca. Será uma

Does a stronger Europe mean a stronger Portugal too?

ilusão pensar o contrário.
Ao longo dos últimos anos
assistimos a um esvaziaTEXTO TEXT AMÉLIA SILVA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DIREITOS RESERVADOS

mento imenso da ideia de
Portugal e de tal modo isso
assim foi que hoje nos resta
a paisagem e a coragem dos
pequenos e dos médios em-

Manuel Monteiro

presários.

PROFESSOR NA UNIVERSIDADE LUSÍADA \\ PROFESSOR AT UNIVERSIDADE LUSÍADA

Tem-se dedicado ao ensino. Que gratificação lhe traz

Yes! Without strong na-

«O maior fascínio que ser professor
me provoca é o facto de nenhum
ano lectivo ser igual ao ano lectivo
anterior» \\ «The greatest
fascination that being a teacher
causes me is that no academic
year is the same as the previous
academic year»

tions, Europe is weak. It
would be an illusion to think
otherwise. Over the last few
years we have witnessed an
immense watering down of
the idea of Portugal, and in
such a way that this is how
today all we have left is the
landscape and the courage
of small and medium-sized
businesspeople.

essa área?
Aos 56 anos, Manuel Monteiro ainda é uma figura incon-

At the age of 56, Manuel Monteiro is still an unavoidable

É uma actividade de uma riqueza extraordinária sob o

tornável na história da política portuguesa. Apesar de es-

figure in the history of Portuguese politics. Despite being

ponto de vista intelectual e sob o ponto de vista das rela-

tar exclusivamente dedicado ao ensino, o ex-presidente

exclusively dedicated to teaching, the former chairman of

ções humanas. Ano após ano recebo testemunhos ímpa-

It is work of extraordinary wealth from an intellectu-

do CDS-PP, que também foi eurodeputado e presidente da

CDS-PP party, who was also an MEP and the chairman of

res dos estudantes, que me fazem superar os momentos

al point of view and from the point of view of human re-

Nova Democracia, deixou marcas e admite não pôr de lado

Nova Democracia, had left his mark and admits to not yet

menos fáceis provocados pela constante e imensa exigên-

lations. Year after year I get extraordinary feedback from

o regresso à política. Mas disso não quis falar. Nesta peque-

dismissing any return to politics. But he didn’t want to talk

cia deste tipo de trabalho. Sou professor da Universidade

my students, which helps me get through the less easy

na entrevista o homem que frisa não ser sequer «candida-

about this. In this short interview, the man who stresses

Lusíada há dezoito anos, nos Cursos de Relações Interna-

moments caused by the constant and immense demands

to a candidato» comenta a descrença dos portugueses nos

that he is not even a «candidate for becoming a candi-

cionais e de Direito, e o maior fascínio que ser professor me

of this type of work. I have been a professor at the Univer-

partidos e nas suas personalidades, fala da Europa, atribui

date» comments on the disbelief of the Portuguese in the

provoca é o facto de nenhum ano lectivo ser igual ao ano

sidade Lusíada for eighteen years, teaching International

características aos líderes do governo e da oposição e ex-

parties and in their personalities, speaks about Europe, as-

lectivo anterior.

Relations and Law, and the greatest fascination that being

plica o quão gratificante é ser professor há 18 anos.

cribes characteristics to the leaders of the government and
of the opposition, and explains how gratifying it is to be a

À luz da descrença política actual, no seu entender, qual

teacher for 18 years.

deve ser o perfil do político que a sociedade portuguesa
hoje precisa?
Francamente não sei se a solução para combater a descrença passa apenas por definir perfis. Reconhecendo que

a teacher causes me is that no academic year is the same
Que palavra usaria para descrever cada um dos líderes

In view of the current lack of trust in politics, in your
Portuguese society needs today?

as the previous academic year.

dos principais partidos de Portugal?
António Costa: Hábil; Rui Rio: Pragmático; Assunção

opinion, what should be the profile of the politician that

You have dedicated yourself to teaching. What gratification does this field bring you?

Cristas: a Revelação; Jerónimo Sousa: Genuíno e Catarina
Martins: Fiel aos amigos.

What word would you use to describe each of the leaders of the main parties in Portugal?
António Costa: Adept; Rui Rio: Pragmatic; Assunção
Cristas: the Newcomer; Jerónimo Sousa: Genuine and
Catarina Martins: Faithful to friends.
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Qual o papel dramático que mais gostou de interpretar?

What dramatic role did you enjoy playing the most?

Gostei muito da peça que fiz há dois anos, António e

I really enjoyed the play I did two years ago, António e

Maria, baseada na obra de António Lobo Antunes e com

Maria, based on the work of António Lobo Antunes and

encenação de Miguel Seabra, no Teatro Meridional. Porque

with staging by Miguel Seabra, at the Teatro Meridional.

é um monólogo em que eu passava por todos os registos,

Because it is a monologue in which I went through every

essencialmente o trágico, que é francamente o oposto do

register, essentially the tragic, which is quite the opposite

meu registo habitual. Foi a peça que, nesse sentido, mais

of my usual register. It was the play that, in that sense, gave

prazer me deu fazer.

me the most pleasure to do.

Quando vai na rua, confundem-na mais vezes com a
Idália ou com o Zé Manel Taxista?

When you go on the street, do you get confused more
often with Idalia or Zé Manel Taxi Driver?

Com o Zé Manel Taxista e eu tenho muita felicidade em

With Zé Manel Taxi Driver and I take great pleasure in

ter conseguido criar um boneco que eu sei que está no co-

having managed to create a character who I know has en-

ração de um público transversal. Esta personagem existe

tered the hearts of a wide audience. This character has ex-

há mais de 20 anos e gosto muito dessa confusão. É quase

isted for more than 20 years and I really like this confusion.

um alter-ego para mim. O Zé Manel é a minha personagem

He’s almost an alter ego to me. Zé Manel is my most fa-

mais famosa, às vezes até mais famosa do que eu.

mous character, sometimes even more famous than I am.

Porque há ainda poucas mulheres a fazer humor?

Why are there still few women in comedy?

Acho que os tempos estão a mudar e ultimamente já

I think times are changing and lately several comedi-

aparecem várias comediantes, até portuguesas. Nós temos

ennes have appeared, even Portuguese ones. We have had

tido muito boas actrizes de comédia, como Beatriz Costa,

very good comedy actresses, such as Beatriz Costa, Maria

Maria Matos, Mirita Casimiro, Ana Bola, Marina Mota e Ma-

Matos, Mirita Casimiro, Ana Bola, Marina Mota and Maria

ria João Abreu, só para dar
alguns exemplos. Agora, em
termos mundiais, de facto
sempre houve poucas muTEXTO TEXT SÉRGIO GOMES DA COSTA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY JOÃO BACELAR

lheres na comédia, porque o
humor é um contrapoder e
enquanto o poder esteve nas

Maria Rueff

mãos dos homens o contra-

ACTRIZ \\ ACTRESS

que cá houve uma herança

poder não esteve nas mãos
das mulheres. Também acho

João Abreu, just to give some

«Sempre tive aquele lado de
Mafaldinha constestatária, esse lado
de pôr o dedo na ferida e abanar as
águas» \\ «I have always had that
‘opinionated Mafaldinha’ side to me,
that side of putting the finger in the
wound and stiring the waters»

dos tempos da ditadura, por

examples. Now, in world
terms, in fact there have always been few women in the
comedy, because humour
is an opposition force and
while power has been in the
hands of men the opposition
has not been in the hands
of women. I also think that
there was a legacy from the
times of the dictatorship, be-

ser a arte do ridículo, e havia aqueles chavões da educa-

cause comedy is the art of the ridiculous, and there were

É conhecida como Zé Manel Taxista, Idália, Rosete e uma

She is known as Zé Manel Taxi Driver, Idália, Rosete and

ção que diziam que uma mulher não se expõe ao ridículo,

those platitudes of polite society that said that a woman

série de outros nomes, todos de personagens com que

a number of other names, all characters with which she

não se ri demasiadamente. É como se a mulher tivesse de

does not expose herself to ridicule, nor does she laugh too

entrou no imaginário popular. Há muitos anos, Maria Rue-

has entered the popular imagination. Many years ago,

ser sempre ‘compostinha’; e como a comédia é uma arte

much. It’s as if women had to always be ‘prim and proper’,

ff esteve quase a enveredar pelo Direito, mas acabou por

Maria Rueff was about to embark on a career in law, but

que descompõe, não era suposto uma mulher fazer isso.

and since comedy is an art that is often ‘improper’, a wom-

estudar representação e hoje é um dos nomes mais so-

she ended up studying acting and today is one of the most

Mas isto não significa que não haja mulheres muito boas

an was not supposed to do that. But that does not mean

nantes da comédia em Portugal. Na década de 90, Herman

famous names in comedy in Portugal. In the 90’s, Herman

na comédia. Eu fico muito feliz por desbravar caminho em

there are not very good women in comedy. I am very happy

José percebeu o talento que tinha quando a viu num café-

José recognised the talent she had when he saw her in a

Portugal e sei que há várias actrizes a fazerem comédia

to blaze a trail in Portugal and I know there are several ac-

-teatro e nunca mais deixaram de trabalhar juntos. Fez um

‘café-theatre’ and they have never stopped working to-

com muito orgulho.

tresses doing comedy with great pride.

pouco de tudo, incluindo papéis dramáticos, rádio, cinema

gether since. She has done a little of everything, including

e até telenovelas, num percurso já distinguido com a Or-

dramatic roles, radio, films and even soap operas, in a ca-

Este momento histórico, principalmente no campo po-

This historic moment, especially in the political arena,

dem de Mérito, concedida pelo Presidente da República

reer already distinguished with the Order of Merit, granted

lítico, parece estar a ser fértil para os humoristas de todo

seems to be fertile for comedians around the world. Do

Jorge Sampaio.

by Portuguese president Jorge Sampaio.

o mundo. Sente isso também?

you feel that too?

Chateia-a haver quem a encare mais como comediante
do que actriz?

Does it bother you that there are people who see you
more as a comedienne than as an actress?

É sempre o maior campo para a comédia. Aliás, o hu-

It’s always the greatest area for comedy. Incidentally, in-

mor interventivo é uma das coisas que mais gosto de fa-

ventive humour is one of the things I love to do the most. I

zer. Comecei assim no Herman 98, quando fazia aquelas

started like this on Herman 98, when I made those char-

Não me chateia absolutamente nada. Orgulha-me até,

It does not bother me at all. I’m proud of myself, not

personagens que apareciam a meio; e é das coisas que

acters that appeared halfway through; these arethe things

porque a comédia é a minha estrelinha, digamos assim.

least because comedy is my little star, so to speak. I’m very

mais gosto de fazer. Sempre tive aquele lado de Mafaldinha

that I like to do most. I have always had that ‘opinionated

Tenho muito orgulho em ser comediante.

proud of being a comedienne.

constestatária, esse lado de pôr o dedo na ferida e abanar

Mafaldinha’ side to me, that side of putting the finger in the

as águas, mas também de divertir.

wound and stiring the waters, but also to make it amusing.

192 \\ Villas&Golfe

Villas&Golfe \\ 193

designer porque sempre estive à frente do meu tempo,

in avant-garde movements and because I had a family that

sempre me revi nos movimentos de vanguarda e porque

always supported me in making my dreams come true! I

tive uma família que sempre me apoiou na concretização

chose to be a designer because, somehow, I always want-

dos meus sonhos! Escolhi ser designer porque, de alguma

ed to be able to transform reality, to work on material and

forma, sempre quis poder transformar a realidade, traba-

create new things!

lhar a matéria e criar coisas novas!
What inspires you?
O que a inspira?

Everything! Absolutely everything, because I have a

Tudo! Absolutamente tudo, pois tenho uma enorme ca-

huge capacity to turn everything into something positive,

pacidade de transformar tudo em algo positivo, novo, dife-

new, different... I don’t shackle myself to fashions, trends,

rente... Não me prendo a modas, tendências, ao dito certo

to the so-called right or wrong! I am completely free of

ou errado! Sou completamente livre dessas premissas...

these premises...

Em que consiste a marca Nini Andrade Silva?
A marca Nini Andrade Silva é uma equipa de profissio-

The Nini Andrade Silva brand is a team of incredible pro-

nais incríveis que me acompanha nesta caminhada. São

fessionals, who accompany me on this journey. They are

mulheres e homens que fazem de mim aquilo que sou

women and men who make me what I am today! The Nini

hoje! A marca Nini Andrade Silva é sinónimo que qualida-

Andrade Silva brand is synonymous with quality, dedica-

de, dedicação e rigor e isso devo à minha equipa!

tion and rigour and I owe this to my team!

Há algum projecto seu pelo

Is there any project you

qual se sinta particularmen-

are particularly proud of

te orgulhosa por ter sido um
enorme desafio?
Todos! Cada projecto é único e cada um tem uma históTEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DIREITOS RESERVADOS

What is the Nini Andrade Silva brand?

ria incrível por trás! Dedico-me de corpo e alma e por
isso cada um tem um pouco
do meu ADN. Costumo referir

Nini Andrade Silva

que não há projectos grandes

DESIGNER DE INTERIORES \\ INTERIOR DESIGNER

grandeza! No Funchal, criei o

ou pequenos, porque todos
podem ser traçados com

«No Funchal, criei o Design Centre
Nini Andrade Silva onde é possível
conhecer mais de perto o trabalho
que temos vindo a desenvolver ao
longo dos anos!» \\ «In Funchal,
I created the Nini Andrade Silva
Design Centre, where you can gain a
better understanding of the work we
have been developing over
the years!»

because it was a huge challenge?
All of them! Every project
is unique and each one has
an incredible story behind
it! I dedicate myself body
and soul and so each one
has a bit of my DNA. I often
say that there are no large
or small projects, because
they all can be designed with
grandeur! In Funchal, I cre-

Design Centre Nini Andrade

ated the Nini Andrade Silva

Silva onde é possível conhe-

Design Centre, where you

Nasceu no Funchal e é formada em Design pelo IADE,

She was born in Funchal and studied design at IADE, al-

cer mais de perto o trabalho que temos vindo a desenvol-

can gain a better understanding of the work we have been

ainda que posteriormente tenha complementado a sua

though she later added to her academic background, and

ver ao longo dos anos! É um espaço incrível e é um lugar

developing over the years! It is an incredible space and it is

formação académica, e simultaneamente trabalhado, em

at the same time worked in New York, London, Paris, Den-

dotado de serviços e valências únicas.

a place endowed with services and unique skill sets.

Nova Iorque, Londres, Paris, Dinamarca e África do Sul.

mark and South Africa. With a career spanning more than

Com mais de 25 anos de carreira, Nini Andrade Silva é uma

25 years, Nini Andrade Silva is one of the most prestigious

Tem deixado o seu nome em casas e hotéis de todo o

You have left your name in homes and hotels all over the

das designers de interiores mais prestigiadas do mundo e

interior designers in the world and has seen her work rec-

mundo. A internacionalização continua a ser uma estra-

world. Is internationalisation still a growth strategy for you?

tem visto o seu trabalho reconhecido e premiado aquém

ognised and awarded both at home and abroad. But Nini

tégia de crescimento?

e além-fronteiras. Mas Nini é também autora de diferen-

has also designed different ranges of furniture, she is a

Sim. A minha equipa merece que eu continue a arriscar

for them (for us)! We are still strong in markets we consid-

tes linhas de mobiliário, é consultora do IADE, é oradora, é

consultant for IADE, she is a speaker, she is a painter… be-

por eles (por nós)! Continuamos em força em mercados

er strategic. There’s a story I was fond of telling... One day,

pintora… porque «somos nós próprios que desenhamos a

cause «we are the ones who draw the line of our life».

que consideramos estratégicos. Gostava de contar uma

at a party in Paris a few years ago, there was a gentleman

história... Um dia, há uns anos numa festa em Paris, houve

who asked me what I did, and I, very proud of my career,

um senhor que me perguntou o que eu fazia, e eu, muito

answered that I was doing projects all over the world! He

linha da nossa vida».
You are one of the best recognised Portuguese interior
É uma das designers de interiores portuguesas com mais
notoriedade. Por que motivo enveredou por esta área?

designers. What led you to work in this area?

Yes. My team deserves it when I continue to take risks

orgulhosa do meu percurso, respondi que fazia projectos

replied, «What a pity that your country does not have

The expression «Designing Life» has accompanied me

pelo mundo inteiro! O senhor respondeu-me «Que pena, o

enough work for you!» I confess that I didn’t come to this

A expressão «Designing Life» tem-me acompanha-

throughout my life and fits perfectly into what I believe! I

teu país não ter trabalho suficiente para ti!!!» Confesso que

realisation immediately, but the truth is that this gentle-

do ao logo da vida e enquadra-se perfeitamente naquilo

think I can say that I chose to be a designer because I have

esta tomada de consciência não foi imediata mas a ver-

man was right! I started with a lot more strength abroad,

em que acredito! Acho que posso afirmar que escolhi ser

always been ahead of my time. I have always seen myself

dade é que este senhor tinha razão! Comecei com muito

because that’s the way it had to be, but nowadays I appre-

mais força lá fora, porque assim teve de ser, mas hoje em

ciate it because I have a lot of work in Portugal!

dia agradeço porque tenho imenso trabalho em Portugal!
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trabalhadora e animada por um forte espírito empreende-

From a personal standpoint I have spent the last 12 months

dor. Numa perspectiva pessoal, passei os últimos 12 meses

in “discovery mode”: learning about the Portuguese way of

em discovery mode: a aprender sobre o modo de vida e

life and culture. There is still a lot for me to discover!

cultura portugueses. Ainda há muito para descobrir!
Does the Portuguese market differ from other markets?
Há alguma diferença entre o mercado português e os
demais?

The Portuguese spirits market is very interesting: the
share of premium consumption is high in comparison to

O mercado português de bebidas espirituosas é muito

European standards, and it’s an on-trade market, a chan-

interessante: a quota de consumo premium é elevada em

nel that represents the majority of total spirits consump-

comparação com os níveis europeus, e é um mercado de

tion. When it comes to imported spirits, this whisky dom-

consumo on-trade, segmento que representa a maior par-

inated market was quick to embrace the gin trend and

te do consumo total de bebidas espirituosas. No que se

rum is already making its revolution here. The Portuguese

refere às bebidas espirituosas importadas, mercado do-

spirits market is also about a more traditional type of day-

minado por whisky, a adopção da trend do gin e o rum foi

time consumption and for this market we have our brand

rápida. Mas o mercado português das bebidas espirituosas

Macieira, which is currently enjoying strong momentum.

também tem que ver com um consumo diurno mais tradicional, e para este mercado temos a nossa marca Macieira
que de momento desfruta de um forte impulso.

What goals do you have to achieve in Portugal?
From a brand and business perspective, we have both
some positions to defend and some gains to make to

Quais são os objectivos a alcançar em Portugal?

achieve leadership. Jameson and Beefeater have been

Do ponto de vista da marca e do negócio, temos algumas

developed with success and are now at a stage where we

posições a defender e alguns ganhos a conseguir para al-

need to defend our distribution and increase rotations.

cançar a liderança. Jameson
e Beefeater têm vindo a ser
desenvolvidos com sucesso e agora econtramos-nos
TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DIREITOS RESERVADOS

numa fase em que preci-

The Prestige Portfolio has

«A nossa visão é ser créateurs de
convivialité» \\ «Our vision is to be
créateurs de convivialité»

samos de defender a nossa

also been a focus point, but
we have not yet acquired
our fair share of the prestige market and this will be a
point of focus going forward.

distribuição e aumentar as rotações. O Prestige Portfolio
também tem sido uma prioridade, mas ainda não adquiri-

Nicolas Payet

mos a nossa quota adequada do mercado prestige e este
será uma prioridade.

DIRECTOR-GERAL DA PERNOD RICARD PORTUGAL \\ MANAGING DIRECTOR OF PERNOD RICARD PORTUGAL

How can you reconcile the desire to increase sales with
raising awareness about responsible drinking?
Corporate social responsibility is at the heart of everything we do. Our vision is to be Créateurs de conviv-

Como se concilia a aspiração do aumento das vendas
com a educação para um consumo responsável?

ialité, meaning we advocate conviviality through responsible drinking. From a prevention stand point we

Nasceu em França e é licenciado pela KEDGE Business

He was born in France and graduated from the KEDGE

A responsabilidade social da empresa é central a tudo o

work very closely with the industry players within the

School, em Marselha. Nicolas Payet ingressou no Grupo

Business School, in Marseilles. Nicolas Payet joined the

que fazemos. A nossa visão é ser créateurs de conviviali-

ANEBE association to ensure we collectively encourage

Pernod Ricard em 1996. Em 2002, assumiu o cargo de Inter-

Pernod Ricard Group in 1996. In 2002 he took on the role

té, o que significa que defendemos a convivência através

responsible drinking.

nacional Regional Manager na Chivas Brothers Lda., onde,

of International Regional Manager at Chivas Brothers, Ltd.,

do consumo responsável. Do ponto de vista da prevenção,

a partir de 2004, passou a desempenhar funções de di-

where, in 2004, he became regional manager for Western

trabalhamos em estreita colaboração com os players do

rector regional para a Europa Ocidental. Em representação

Europe. He has also represented the Group in Paris and

sector dentro da associação ANEBE para garantir que pro-

do Grupo, esteve também em Paris e Hong Kong. Desem-

Hong Kong. He was Travel Retail commercial vice-presi-

movemos colectivamente o consumo responsável.

penhava a função de vice-presidente comercial da Travel

dent when, in 2017, he took the post of managing director

Retail para a América, quando, em 2017, assumiu o cargo de

of Pernod Ricard Portugal.

Director-Geral da Pernod Ricard Portugal.

Que balanço faz deste primeiro ano?

since 2017. What is your assessment of this first year?

Sustainability and responsibility are an integral part of
everything we do. We address our endeavors to promote

De que forma materializam a filosofia social corporativa
preconizada pela empresa?

You have been responsible for Pernod Ricard Portugal
É, desde 2017, responsável pela Pernod Ricard Portugal.

What form does the corporate social philosophy advocated by the company take?

responsible drinking, which we tackle mostly via the
aforementioned programs within the scope of the ANE-

A sustentabilidade e a responsabilidade são parte inte-

BE trade association. We also act on protecting our planet.

grante do que fazemos todos os dias. Os nossos esforços

We address several initiatives to diminish our environ-

This first year has been tremendous! Moving from Miami

focam a promoção de consumo responsável, que aborda-

mental footprint, under an umbrella project which we call

Este primeiro ano foi fantásico! Mudar de Miami para

to Lisbon represented a significant change of life from a

mos principalmente por meio dos programas no âmbito

Green Office.

Lisboa representou uma mudança significativa do pon-

personal and professional standpoint. From a professional

da associação ANEBE. Também actuamos na protecção do

to de vista pessoal e profissional. Numa perspectiva pro-

perspective this first year has been amazing: the team at

nosso planeta. Abordamos várias iniciativas para reduzir

fissional, este primeiro ano tem sido incrível: a equipa

Pernod Ricard Portugal is extremely dedicated and hard-

a nossa pegada ambiental, num projecto abrangente que

da Pernod Ricard Portugal é extremamente dedicada,

working and animated by a strong entrepreneurial spirit.

chamamos Green Office.
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o maior operador de Medicina Dentária do mundo). Não

because I detest cities. I travel because we have clinics in

existe mais nenhuma empresa na área da saúde que esteja

20 countries (we are the largest dental medicine operator

presente em 20 países.

in the world). There is no health company that is present
in 20 countries.

E essa presença exige que esteja em todo o lado, correcto?
Nada se faz sem a presença do motivador. Qualquer em-

And that presence requires you to be everywhere, right?

presa, para conseguir chegar a um ponto de sucesso, no-

Nothing gets done without the presence of the motiva-

meadamente internacional, tem uma pessoa que começou

tor. To get to a point of success, in particular international,

o projecto. É uma pessoa que geralmente tem uma percen-

any company has a person who started the project. It is

tagem de loucura e tem uma capacidade e um self-confi-

a person who generally has a percentage of insanity and

dence muito acima da média. Nesta empresa essa pessoa

has ability and self-confidence that is far above average. In

sou eu, não vale a pena estarmos com falsas modéstias. Há

this company that person it’s me; there’s no time for false

pessoas que têm a mesma energia, mas não a mesma capa-

modesty. There are people who have the same energy, but

cidade de visão. Outros têm a mesma capacidade de visão,

not the same level vision. Others have the same capability

mas não têm a mesma energia ou têm medo de apostar.

for vision, but do not have the same energy or are afraid to
make the leap.

É o motor do projecto Malo Clinic...
Ainda sou o motor desta empresa, mas tenho perfeita

You are the driving force of the Malo Clinic project...

consciência de que estou a
trabalhar para fazer aquilo
que se chama de «delegação de poder». Temos sempre a ideia de que somos insubstituíveis, mas claro que
não sou insubstituível, pois
se morrer amanhã alguém
TEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DIREITOS RESERVADOS

I am still the driving force

«Há pessoas que têm a mesma
energia, mas não a mesma
capacidade de visão» \\ «There are
people who have the same energy,
but not the same capacity of vision»

daqui há-de levar as coisas
para a frente, não é uma pessoa só, mas um conjunto.

of this company, but I am
perfectly aware that I am
working to do what is known
as «delegation of power».
We always have the idea that
we are irreplaceable, but of
course I am not irreplaceable, because if I were to die

tomorrow, someone from here will have to take things forward, not just one person, but a whole group.

E há tempo para a família?
Para estar mais tempo com a família não posso estar

And is there time for family?

Paulo Maló

tanto tempo fora. Se não tivesse família isto era muito mais

To spend more time with my family I can’t be abroad so

fácil. Aos 20 anos queria estar livre, mulheres o mais longe

often. If I didn’t have a family this would be much easier. At

FUNDADOR DA MALO CLINIC \\ FOUNDER OF THE MALO CLINIC

possível, 24 horas no máximo. Agora cheguei a um ponto

the age of 20 I wanted to be free, as far from women as pos-

em que gosto da família e gosto de estar com eles.

sible, 24 hours at the most. Now I’ve got to the point where I
like family and I like to be with them.

De há seis anos para cá, Paulo Maló tem passado a vida a

For six years now, Paulo Maló has spent his life travelling.

viajar. Todos os meses faz uma volta ao mundo em visita às

Every month he travels the globe visiting his clinics. One

suas clínicas. Ora França, ora Japão, ora China, ora Áustria,

moment France, the next Japan, the next China, the next

Formei-me em Medicina Dentária por engano. Nunca

ora Los Angeles, Nova Iorque, Chicago, mas, no final, regres-

Austria, and the next Los Angeles, New York, Chicago,

na minha vida quis ser dentista, não sei como é que isto

I studied Dental Medicine by mistake. I never wanted to

sa sempre a Portugal. Vive no planeta Terra. Percorre os seis

but in the end, he always returns to Portugal. He lives on

aconteceu. Tenho a certeza absoluta de que se fosse en-

be a dentist in my life; I do not know how it happened. I am

continentes a dar palestras, apesar de não gostar de estar

planet Earth. He travels the six continents to give talks, de-

genheiro seria um bom engenheiro; só não conseguiria

absolutely sure that if I were an engineer I would be a good

em grandes grupos, e a vida dele tem sido falar para 300,

spite not liking being in large groups, and his life has been

ser advogado e político, porque isso inclui dizer mentiras, e

engineer; I just couldn’t be a lawyer and a politician, be-

400, 10.000 pessoas. Paulo Maló tirou o curso de Medicina

talking to 300, 400, and 10,000 people. Paulo Maló gradu-

não consigo.

cause that involves telling lies, and I can’t do that.

Dentária na Universidade de Lisboa e, em 1995, fundou a

ated in Dental Medicine at the University of Lisbon and, in

Malo Clinic. É doutorado em Biologia Oral, é co-autor de di-

1995, founded the Malo Clinic. He has a PhD in Oral Biology,

versos livros e é orador. Dá aulas em várias universidades de

is a co-author of several books and is a speaker. He teach-

Sou muito solitário, sou de poucos amigos. Sou muito

I am a bit of a loner, I have few friends. I am very crude; I

prestígio e tem mais de 23 anos de know-how, de inovação,

es at several prestigious universities and has more than 23

bruto, sou filho de um agricultor. Ainda a propósito dos ad-

am the son of a farmer. Returning to the subject of lawyers,

de rigor e de dedicação à medicina dentária.

years of know-how, innovation, discipline and dedication

vogados, para eles a maçã pode ser a caca e a caca pode ser

for them the apple may be poo and poo may be the apple,

to dentistry.

a maçã, por isso é que a maior parte dos políticos são advo-

that’s why most politicians are lawyers. There are few pol-

gados. Há poucos políticos e poucos advogados que sejam

iticians and few lawyers who are really honest. For me poo

realmente honestos. Para mim caca é caca, maçã é maçã.

is poo, apple is apple.

Passa grande parte do seu tempo a viajar em trabalho...
Gosto de viajar, mas, por mim, ficava num só sítio, e esse

You spend a lot of your time travelling for business...

sítio seria sempre longe de uma cidade, porque detesto ci-

I like to travel, but if it was just me, I would stay in one

dades. Viajo porque temos clínicas em 20 países (somos

place, and this place would always be far from a city,
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Formou-se em Medicina Dentária. Alguma vez sentiu
que não tinha sido a escolha certa?

E como é o Maló enquanto pessoa?

You studied Dental Medicine. Have you ever felt that it
was not the right choice?

And who is Maló as a person?
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realização pessoal e profissional a muitos colaboradores

fulfilment to many employees in the company. The secret

na empresa. O segredo de todo o êxito alcançado ao longo

behind all the success achieved over the last 14 years can

dos últimos 14 anos está no trabalho, dedicação e deter-

be found in the work, dedication and determination of a

minação de uma grande equipa distribuída por todo o país,

great team distributed throughout the country, which has

que conseguiu transformar um sonho num projecto de

managed to transform a dream into a large national project.

grande dimensão nacional.
What assessment do you make of the areas of activity
Que balanço faz das áreas de actuação da empresa, nomeadamente da Mediação Imobiliária?

of the company, and in particular real estate brokerage?
My assessment is very positive! This year we are grow-

O balanço é muito positivo! Este ano estamos a crescer

ing in all areas and 2018 is proving to be the best year ever

em todas as áreas e 2018 está a ser o melhor ano de sem-

for Grupo Decisões e Soluções, with 60% growth in turn-

pre do Grupo Decisões e Soluções, com um crescimento na

over compared to the same period last year. The real es-

facturação de 60%, face a período homólogo do ano ante-

tate area has a share of around 65% in turnover and we are

rior. A área imobiliária tem um peso na ordem dos 65% na

growing every month.

facturação e estamos a crescer todos os meses.
What is your view of the recovery of the real estate secComo encara a recuperação do sector imobiliário em
Portugal? Será uma tendência para manter?

The real estate market in Portugal is experiencing a par-

O mercado imobiliário em Portugal vive um momento

ticularly positive moment and we need to be able to take

particularmente positivo e há que saber aproveitá-lo de

advantage of this in a sustainable way, with our sights al-

forma

sustentada,

sem-

pre de olhos postos no futuro, mas com memória das
experiências anteriores.
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tor in Portugal? Is it a trend that will continue?

Na compra de imóveis, o
problema maior começa a
ser a escassez de produto
em algumas regiões, face

ways set on the future, while

« 2018 está a ser o melhor ano
de sempre do Grupo Decisões e
Soluções» \\ «2018 is proving to
be the best year ever for Grupo
Decisões e Soluções»

à procura, que vê no nosso

Paulo Abrantes

país uma oportunidade segura de investimento, nomea-

keeping in mind previous
experiences.
In real estate sales, the
greatest problem is starting
to be a shortage of properties
in some regions, in view of
demand that sees a safe investment opportunity in our

country, especially for foreign investors.

damente de origem estrangeira.
With more than a hundred agencies, is there still room

FUNDADOR DO GRUPO DECISÕES E SOLUÇÕES \\ FOUNDER OF THE DECISÕES E SOLUÇÕES GROUP

Com mais de cem agências, ainda há espaço para a DS
crescer?

for Decisões e Soluções to grow?
The group aims to have 500 agencies and 8000 employ-

Paulo Abrantes nasceu no distrito da Guarda. Porque pre-

Paulo Abrantes was born in the district of Guarda. As he

O Grupo tem o objectivo de ter 500 agências e 8000 co-

ees in our country, distributed across its various brands,

tendia obter independência financeira, começou a tra-

wanted financial independence, he started working at

laboradores no nosso país, distribuídas pelas várias mar-

and we are working towards achieving this goal in the

balhar cedo. Sempre o fascinou lançar novos projectos e

an early age. It has always fascinated him to launch new

cas que tem, e estamos a trabalhar para que esse objectivo

coming years. In the first seven months of this year alone,

liderar equipas, por isso tem um percurso profissional de

projects and lead teams, and so his working career spans

seja alcançado nos próximos anos. Só nos primeiros 7 me-

we have already opened 46 agencies, we have 40 more in

32 anos nas áreas de gestão, motivação e dinamização de

32 years in the areas of management, motivation and gal-

ses deste ano já inaugurámos 46 agências, temos mais 40

the process of opening and we want to finish 2018 with 100

pessoas. Fundou a Decisões e Soluções há quase 15 anos,

vanising people. He founded Decisões e Soluções almost

em fase de inauguração e queremos terminar o ano 2018

new agencies opened in our country, distributed across the

um Grupo que actualmente tem 190 agências, prevendo-

15 years ago, a group that currently has 190 agencies, with

com 100 novas agências inauguradas no nosso país, dis-

Decisões e Soluções, DS Seguros and DS Crédito networks.

-se que, no final de 2018, alcance as 290. Trabalho, dedica-

the figure expected to reach 290 by the end of 2018. Work,

tribuídas pelas redes Decisões e Soluções, DS Seguros e DS

ção, determinação e responsabilidade social são os ‘segre-

dedication, determination and social responsibility are the

Crédito.

dos’ do êxito do Grupo e do seu fundador.

‘secrets’ behind the success of the group and its founder.

How is social responsibility part of the company’s
strategy?

De que forma a responsabilidade social faz parte da es-

The area of social

responsibility has been part of the

Com quase 15 anos, e tendo o Paulo como Director-Geral,

After almost 15 years, and with you as managing di-

a Decisões e Soluções é líder nas áreas da consultadoria

rector, Decisões e Soluções is a leader in the areas of real

A área de responsabilidade social está presente na ma-

that we don’t plan to go without. We are sensitive to the

imobiliária e financeira. A que se deve o êxito?

estate and financial consulting. What is success down to?

triz da empresa desde o seu início e é algo de que não pen-

causes that surround us and we make a point of playing

tratégia da empresa?

company’s blueprint since its inception and is something

A Decisões e Soluções foi constituída em Outubro de

Decisões e Soluções was founded in October 2003 with

samos prescindir. Somos sensíveis às causas que nos ro-

an active role in defending those who most need it, in the

2003 com dois grandes objectivos, que ainda hoje se

two major goals, which it still has today: providing an im-

deiam e fazemos questão de ter um papel activo na defesa

interests of a more inclusive, supportive and just society.

mantêm: prestar um serviço de aconselhamento, isen-

partial and independent advisory service; and providing

daqueles que mais necessitam, em prol de uma sociedade

to e independente; e dar trabalho e oportunidades de

work and opportunities for personal and professional

mais inclusiva, solidária e justa.
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so inovador, tirando proveito de um melhor conhecimento

taking advantage of improved technological knowledge of

tecnológico dos materiais e dos equipamentos; especiali-

materials and equipment; continuously specialising our

zar de forma contínua os nossos recursos humanos; ser-

human resources; being able to create more environmen-

mos capazes de criar produtos mais amigos do ambiente e

tally friendly products and including in our strategy social

tendo como estratégia a responsabilidade social para com

responsibility towards people.

as populações.
How is it that in just over 40 years of activity Telhabel
Como é que em pouco mais de 40 anos de actividade a
Telhabel conseguiu posicionar-se de forma segura no universo da construção civil?

has managed to secure itself a strong position in the construction industry?
Telhabel, through a strategy based on opportunity, in-

A Telhabel, através de uma estratégia de oportunidade,

vesting at the right moment, in the most diverse areas of

investindo no momento certo, nas mais diversas áreas

engineering in which it has operated, has always been at

de Engenharia em que actuou, esteve sempre na linha da

the forefront. Today it is a construction and public works

frente. Hoje é uma empresa de construção civil e obras pú-

company with a vast CV of constructed works, some of

blicas com um vasto curriculum de obras construídas, al-

them distinguished with prestigious awards.

gumas delas distinguidas com prestigiosos prémios.
How much of the company’s total workload does the reQue fatia representa o mercado da reabilitação no conjunto de obras da empresa?

habilitation market represent?
Telhabel’s growth strategy also covered the opportunity

A estratégia de crescimento da Telhabel passou também

offered to construction players by the urban rehabilitation

pela oportunidade que o mercado de reabilitação urbana,

market, in particular in major centres. Today this market

nomeadamente dos grandes
centros, ofereceu aos players
da construção. Hoje na carTEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DIREITOS RESERVADOS

teira de encomendas neste
mercado representa cerca
de 40%.
Quando é que se iniciou o

Pedro Couto

represents about 40% of our

«A Telhabel espera ter um volume
de negócios crescente e de forma
sustentada» \\ «Telhabel expects
to enjoy sustained growth in its
turnover»

processo de internacionalização e em que mercados actuam?

PCA DA TELHABEL \\ CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF TELHABEL

order book.
When did you first head
abroad and in which markets
do you operate?
In 2002 Telhabel took its
first steps in internationalisation in the Spanish market,

firstly in the areas of prefabrication and construction of in-

Em 2002 a Telhabel dá os primeiros passos da interna-

dustrial buildings and later in the construction area. The

cionalização no mercado espanhol, primeiro nas áreas da

growth strategy has led Telhabel to look for new markets

pré-fabricação e construção de naves industriais e depois

and, in 2004, we took our first steps in Angola. In Angola,

É ainda jovem e é PCA da Telhabel, uma reconhecida em-

He is still young and is chairman of the board of Telha-

na área da construção. A Estratégia de crescimento levou

we currently own three heavy pre-fabrication factories

presa de construção civil e obras públicas com mais de 40

bel, a renowned construction and public works company

a Telhabel à procura de novos mercados e, em 2004, dá os

and at the moment we are one of the main players in the

anos que actua em Portugal e no estrangeiro. Porém, foi

operating for more than 40 years in Portugal and abroad.

primeiros passos em Angola. Em Angola é hoje detentora

construction sector, boasting a vast portfolio of build-

ainda mais jovem que teve de consolidar e fazer crescer,

However, he was even younger when he was forced to

de três fábricas de pré-fabricação pesada e é neste mo-

ings, industrial buildings, urban infrastructure, bridges

muito mais cedo do que o previsto, devido ao inesperado

consolidate and grow the company that was bequeathed

mento um dos principais players da construção, tendo um

and roads.

falecimento do pai, a empresa que lhe foi legada. O sucesso

to him, much earlier than anticipated, due to the unexpect-

vasto curriculum de Edifícios, Naves Industriais, Infra-es-

de Pedro Couto é inegável. Licenciou-se em Contabilidade

ed death of his father. There is no denying the success of

truturas urbanas, Pontes e Estradas.

e é um empreendedor nato. A par da Telhabel, está ligado

Pedro Couto. He has a degree in accounting and is a born

a várias sociedades de diversos ramos, como imobiliário,

entrepreneur. Along with the Telhabel, he has connections

Que objectivos pretendem alcançar nos próximos anos?

With a view to sustainability within the rehabilitation

saúde, turismo, educação e lazer.

to several companies in various sectors, such as real es-

Tendo em vista a sustentabilidade no mercado de reabi-

market and taking advantage of the public investment

litação e tirando partido do plano de investimento público

plan in Portugal, Telhabel expects to enjoy sustained

em Portugal, a Telhabel espera ter um volume de negócios

growth in its turnover. With more moderate growth pros-

tate, health, tourism, education and leisure.
Que desafios enfrenta enquanto PCA da empresa
Telhabel?

What goals do you intend to achieve in the coming
years?

What challenges do you face as chairman of Telhabel?

crescente e de forma sustentada. Com uma perspectiva

pects in the Angolan market, Telhabel expects to maintain

Os maiores desafios são ser simultaneamente Em-

The greatest challenge is being an entrepreneur, engi-

de crescimento mais moderado do mercado angolano, a

its structure more efficiently, consolidating processes and

preendedor, Engenheiro, Inovador, Gestor de Recursos

neer, innovator, human resources manager and financial

Telhabel espera manter a sua estrutura de forma mais efi-

preparing itself more adequately for growth.

Humanos e Gestor Financeiro. Todos os dias temos de nos

manager all the same time. Every day we have to reinvent

ciente, consolidando processos e preparando-se de forma

reinventar, mas mantendo a imagem construída ao longo

ourselves, while keeping the image we have built over

mais adequada para o crescimento.

do tempo. Temos de olhar a construção como um proces-

time. We have to see construction as an innovative process,
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que se cola ao corpo de quem o veste. A Lionesa é, pois, ela

indeed a suit, which hugs the body of the wearer. The Lion-

mesma customizada.

esa is, therefore, itself bespoke.

Qual foi o gatilho para o projecto Lionesa 2025?

What was the trigger behind the Lionesa 2025 project?

O Mundo de 2017 nada tem que ver com o mundo de

The world in 2017 has nothing to do with the world in

1944, ano em que a Lionesa se fez fábrica. Nem sequer com

1944, the year that the Lionesa became a factory. Not even

o mundo de 2002, quando acreditei que umas ruínas deve-

with the world in 2002, when I believed that some ruins

riam ser um alforge da mais intensa, competitiva e flexí-

should be a centre for the most intense, competitive and

vel vida empresarial. A Lionesa é a prova de que também

flexible business life. The Lionesa is proof that in business

nos negócios pode haver magia, a de transformar a reali-

too there can be magic, that of transforming reality into

dade em algo com mais valor depois de nela metermos as

something more valuable once you get your hands on

mãos. Porque queremos tentar, fazer, falhar e conseguir e,

it. Because we want to try, do, fail and achieve and, thus,

assim, caminhar.

make progress.

Em que é que consiste?

What does it consist of?

A Lionesa não é um mero continente de locatários, ape-

The Lionesa isn’t just a territory of tenants, despite being

sar de ser o mais extenso centro empresarial da nova in-

the largest business centre for new industry 4.0 in the en-

dústria 4.0 em todo o país. A Lionesa passou a ser o lar de

tire country. The Lionesa has become home to increasing

cada vez mais pessoas sedentas de futuro, sem medo de

numbers of people hungry for the future, unafraid to take

arriscar e de viver mais e melhor. E a Lionesa dá-lhes isto.

risks and to live more and better. And the Lionesa gives

Dá-lhes esse mais e esse melhor.

them this. It gives them that ‘more’ and that ‘better’.

O grupo anunciou um
investimento de 10 milhões
de euros na recuperação do
Mosteiro de Leça do Balio.
Com que objectivo?
TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DIREITOS RESERVADOS

Mesmo ao lado da Lionesa,
há um Mosteiro de há mui-

Pedro Pinto

to que estava há demasiado

PCA DA LIONESA \\ CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF LIONESA

Vieira, afirma-se agora como

tempo fechado. Com a brilhante intervenção de Siza
o pólo dinamizador de uma
novíssima

oferta

cultural

The group announced an

«A Lionesa passou a ser o lar de
cada vez mais pessoas sedentas
de futuro, sem medo de arriscar
e de viver mais e melhor» \\
«The Lionesa has become home
to increasing numbers of people
hungry for the future, unafraid to
take risks and to live more and
better»

investment of 10 million Euros in the renovation of the
Monastery of Leça do Balio.
To what end?
Right next to the Lionesa,
there is a monastery that
has been closed for too long.
With the brilliant intervention of Siza Vieira, it is now
affirmed as the development
hub behind brand new contemporary cultural provision.

Pedro Pinto nasceu em Aguiar da Beira. Porque teve sem-

Pedro Pinto was born in Aguiar da Beira. As he has always

contemporânea. Sendo um

pre vocação e preocupação em acrescentar valor ao que já

had a vocation and interest in adding value to what already

dos pontos de início, de passagem e de apoio do Caminho

transit points and support locations of the Camino de San-

existe, antecipando futuros, cedo trocou a carreira jurídica

exists, anticipating futures, he soon changed his legal ca-

de Santiago, vai agora ser um renovado ponto de partida

tiago, it will now be a renovated starting point for pilgrims.

pela de gestão, intervindo nos sectores que adquiriram

reer to management, operating in sectors that have ac-

dos Caminhantes. Surge um claro convite que prolonga o

A clear invitation arises, extending our usual focus: to add

maior dinamismo económico e protagonizando, assim, in-

quired greater economic dynamism and thus heading in-

nosso foco de sempre: acrescentar valor ao valor que já lá

value to the value that was already there and which, with

vestimentos nas áreas da hotelaria, restauração, imobiliá-

vestments in areas such as hotels, restaurants, real estate,

estava e que, com indisfarçável orgulho e ainda mais pra-

undeniable pride and even more pleasure, we only help to

rio, turismo, edição, livros e joalharia. Ainda que a Livraria

tourism, publishing, books and jewellery. Although the

zer, apenas ajudamos a revelar.

reveal.

Lello, no Porto, seja um projecto apaixonante, também o é

Livraria Lello, in Oporto, is a project he passionate about, so

o Centro Empresarial Lionesa. De resto, paixão é um condi-

is the Centro Empresarial Lionesa. Moreover, passion is a

Que novos projectos tem o Grupo Lionesa para o futuro?

mento que emprega em tudo o que faz.

condiment that he employs in everything it does.

Por ser customizada, a Lionesa abre-se agora ao futuro

As one of the starting points,

What new projects does the Lionesa Group have for
the future?

próximo, em que se constrói uma Lionesa ainda mais ca-

As it is customised, the Lionesa is now open to the near

«The Lionesa is not ready-to-wear, rather a tailor

paz, dotada de novas áreas de escritórios, novas zonas de

future, in which an even more capable Lionesa is being

que faz fatos à medida». O que faz de diferente este

who makes bespoke suits». What does this ‘tailor’ do

parqueamento e renovadas estruturas de acessibilidade.

built, endowed with new office areas, new parking areas

‘alfaiate’?

differently?

Construímos também uma Lionesa cada vez mais verde.

and renovated accessibility structures. We have also built

«A Lionesa não é um pronto-a-vestir, mas um alfaiate

A Lionesa é uma missão que concilia emoção e razão. A

The Lionesa is a mission that reconciles emotion and

Este futuro passa também pelo património e pela cultura.

an increasingly green Lionesa. This future also includes

emoção que sinto em ter prazer em erguer algo diferente;

reason. The emotion I feel in the pleasure of creating some-

O futuro próximo da Lionesa é já hoje. Mais do que o ponto

heritage and culture. The near future of the Lionesa is al-

e a razão com que o mercado ratifica que faz sentido algo

thing different; and reason when the market validates that

de chegada ao sucesso, o sucesso do caminho até lá. Mais

ready today. More than the finishing line for success, the

assim tão diferente. A Lionesa é efectivamente um fato

something so very different makes sense. The Lionesa is

do que o destino, a viagem. Sempre.

success of the path to get to that point. More than the destination, the journey. Always.
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que, pelo andar da carruagem, eu nunca iria trabalhar na

were going, he thought I would never work in my life). For

vida). Por alguma razão acabei por ir à entrevista naquela

some reason I ended up going to the interview at a port

empresa de Vinho do Porto e fiquei entusiasmado com o

wine company and I got really excited about the environ-

ambiente. Propuseram-me começar a viajar pelo Mundo

ment; they suggested I would start travelling around the

logo na semana seguinte e ofereceram ainda um salário

world the following week and offered a salary that I wasn’t

que eu não esperava. Curiosamente, ao lado da empre-

expecting. Curiously, next to the company was a building

sa estava um edifício outrora pertencente ao meu bisavô

formerly owned by my maternal great-grandfather, João

materno, João de Pinho e Costa. Tinha sido um dos donos

de Pinho e Costa. He had been one of the owners of Valente

da Valente & Costa, uma das mais importantes empresas

& Costa, one of the most important port wine companies.

de Vinho do Porto. Ou seja, acabei por ir parar ao mundo

That is to say, I ended up in the world of wine partly by

dos vinhos, em parte, por acaso e, em parte, porque exis-

chance and partly because there was an old fascination for

tia em mim um fascínio antigo por esse sector, estava-me

this industry deep within me; it was in my genes.

nos genes.
What keeps you working in this industry?
O que o faz continuar a estar tão ligado a esta área?

J. F. Kennedy’s maxim: «Ask not what your country can

A máxima de J. F. Kennedy: «Não perguntes o que o teu

do for you, but what you can do for your country». In this

país pode fazer por ti, mas o que tu podes fazer pelo teu

sense, I founded a group called G7 – Grupo dos Sete. There is

país». Nesse sentido, fundei um grupo chamado G7 – Gru-

the G7, the group of the richest countries in the world (now

po dos Sete. Existe o G7, o grupo dos países mais ricos do

G8), and we were the seven largest wine companies in

mundo (agora G8), e nós éramos as sete maiores empre-

Portugal. It was the first time in the country that compet-

sas de vinhos de Portugal.
Foi a primeira vez no país
que concorrentes do mesmo
sector de actividade económica trabalharam juntos, foi
um exemplo não só para o
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sector do vinho, mas também para outros sectores em
que hoje em dia, felizmente,

itors from the same industry

«Foi a primeira vez no país que
concorrentes do mesmo sector de
actividade económica trabalharam
juntos» \\ «It was the first time in
the country that competitors from
the same industry sector worked
together»

sector worked together. It
was an example not only for
the wine sector, but also for
other sectors where, fortunately, today there are many
groups working as a team.
I also founded, along with
other colleagues, Vinipor-

Paulo Amorim

existem muitos grupos de

ADMINISTRADOR EXECUTIVO DA CASA DE VINHO DO PORTO CHRISTIE’S \\ CEO OF CHRISTIE’S PORT WINE

Viniportugal, que promove os vinhos portugueses a nível

Portugal had never had a global internationalisation mar-

mundial, porque Portugal nunca tinha tido, até então, um

keting plan for the sector.

trabalho em equipa. Fundei
ainda, com outros colegas, a

tugal, which promotes Portuguese wines around the
world, because until then

plano de marketing global de internacionalização para
«Não há bom vinho sem boa uva», diz Paulo Amorim. Nem

«There is no good wine without good grapes», says

há boas uvas, sem gente que se dedique completamente

Paulo Amorim. Nor are there good grapes, without people

a elas, acrescentamos nós. O empresário, que foi recente-

who dedicate themselves entirely to them, we add. The

Sendo um profundo conhecedor do universo das uvas,

mente agraciado pelo Governo francês com a Comenda de

businessman, who has recently been commended by the

pode ajudar-nos a perceber em que pé está Portugal com-

Chevalier dans l`Ordre du Mérite Agricole, é uma dessas

French Government as a Chevalier dans l’Ordre du Mérite

parado com o resto do Mundo?

pessoas. Está no sector há 37 anos. ‘Apaixonado’ pela ac-

Agricole, is one such person. He has been in the industry

Os vinhos portugueses estão hoje no ‘top of mind’ de

take the next step and translate that well-meant ‘goodwill’

tividade que considera ser ‘sexy’, fez questão de percorrer,

for 37 years. ‘Passionate’ about the activity that he consid-

muitos especialistas e compradores internacionais, falta-

into more sales, greater added value and gaining a firm

de montante a jusante, todas as áreas que tocam o vinho:

ers to be ‘sexy’, he has made a point of going from top to

-nos agora dar o passo seguinte e transformar esse ‘good-

hold in distribution, an extremely difficult and demanding

a produção, a comercialização, a exportação, a importação,

bottom throughout every area to do with wine: production,

-will’ de carinho em mais vendas, maior valor acres-

task. Portuguese producers have to be able to put aside

a distribuição, bem como as valências institucionais. O vi-

sales, export, import, distribution, in addition to institution-

centado e ganhar um lugar firme na distribuição, missão

what separates them, concentrating on what unites them

nho é a sua vida.

al matters. Wine is his life.

extremamente difícil e que exige grande profissionalismo.

and the spirit of mutual aid in this endeavour to conquer

Os produtores portugueses têm de conseguir colocar de

international distribution is fundamental. I see this as a

o sector.

Being a great connoisseur of the universe of grapes, can
you help us understand where Portugal stands in comparison to the rest of the world?
Portuguese wines are today at the forefront of many
international experts and buyers’ minds; we now need to

Como é que entrou no mundo dos vinhos?

How did you get into the world of wine?

lado aquilo que os desune, concentrando-se naquilo que

motorway. That is to say, we are working in a positive way,

Após terminar o curso, eu vivia com dois grandes ami-

After finishing my studies, I lived with two great friends

os une e o espírito de entreajuda nesta empreitada de con-

but there are still countries that are working better than us.

gos num apartamento no Porto e fazíamos uma vida muito

in an apartment in Oporto and we enjoyed a very lively,

quista da distribuição internacional é fundamental. Eu vejo

animada, festeira e nocturna. Por isso levantava-me sem-

party-filled nightlife. That’s why I always got up late and

isto como uma auto-estrada. Ou seja, estamos a trabalhar

pre tarde e falhava as entrevistas de emprego que um deles

missed the job interviews that one of them got for me (he

de uma forma positiva, mas ainda existem países que es-

me arranjava (preocupado com o meu futuro, pois achava

was worried about my future, because, the way things

tão a trabalhar melhor do que nós.
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A matéria-prima disponível é excelente, mas o produto fi-

excellent, but the end product (development and quality

nal (desenvolvimento e qualidade de vida) é decepcionan-

of life) is disappointing. Because the organisation fails and

te. Porque falha a organização e falha a política. E, como

politics fails. And since I understood that I could help to im-

entendi que poderia ajudar a melhorar um pouco a socie-

prove the society in which we live a little, from that point on

dade em que vivemos, decidi intervir, desde então.

I decided to step in.

Sente que a denúncia da corrupção é ouvida tanto pela
sociedade civil como pelos organismos do poder?
A corrupção é hoje um fenómeno dominante da vida

Corruption is now a dominant phenomenon in national

pública nacional. A sociedade civil já se apercebeu do dano

public life. Civil society has already realised the damage

que o fenómeno provoca, em termos de depreciação da

caused by the phenomenon, in terms of imparing quality

qualidade de vida. Os efeitos no atraso no desenvolvimen-

of life. The effects on delaying development are also clear.

to são também patentes. Por outro lado, os organismos do

On the other hand, authorities react defensively to the

poder reagem defensivamente à denúncia da corrupção:

condemnation of corruption: a power that is promiscuous

um poder promíscuo com os negócios é parte activa, ou

with business is an active part, or at least complicit, with

pelo menos cúmplice, da corrupção que se generalizou.

the corruption that has become widespread.

Têm sido noticiados bastantes casos de corrupção. Pa-

There have been reports of many cases of corruption.

rece-lhe que isso se deve a um real aumento deste tipo de

Does it seem to you that this is due to a real increase in this

crime ou a uma investigação
mais eficiente?
A corrupção não aumentou, mas sofisticou-se e capturou partes significativas
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Do you feel that condeming corruption is heard as much
by civil society as by the authorities?

do poder. A proliferação de
notícias sobre o fenómeno
derivam

essencialmente

duma alteração, para melhor,

«A corrupção não aumentou,
mas sofisticou-se e capturou
partes significativas do poder» \\
«Corruption has not increased, but it
has become more sophisticated and
captured significant parts of power»

do funcionamento do Minis-

Paulo Morais

type of crime or to more efficient investigation?
Corruption has not increased, but it has become
more

sophisticated

and

captured significant parts of
power. The proliferation of
news about the phenomenon is essentially due to a
change, for the better, to how

tério Público que, de forma sistemática, agora persegue

the public prosecution service works, which is now sys-

a corrupção.

tematically pursuing corruption.

PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO FRENTE CÍVICA \\ PRESIDENT OF THE ASSOCIAÇÃO FRENTE CÍVICA

Pondera uma nova candidatura à Presidência da República?

Would you consider standing for the Portuguese Presidency again?

A sua imagem pública é, essencialmente, dominada pela

His public image is essentially dominated by his condem-

Uma candidatura que se baseie no combate à corrupção,

A stance based on fighting corruption, poor public

denúncia da corrupção. Uma causa que decidiu assumir

nation of corruption. A cause that he decided to champion

aos maus gastos públicos e ao combate feroz à pobreza

spending and actively fighting the poverty that arises from

de forma determinada e frontal, sendo hoje presidente

in a determined and in-your-face manner. He is now presi-

que deles decorrem é uma necessidade, hoje, maior do que

them is a necessity, now greater than ever. If I see, at the

da Associação Frente Cívica, cargo que ocupou depois da

dent of the Associação Frente Cívica, a position that he oc-

nunca. Se entender, no momento adequado, que ninguém

right time, that no one personifies this stance better than

vice-presidência da organização Transparência e Integri-

cupied following his vice-presidency of the Transparency

a personifica melhor do que eu, avançarei. Mas a decisão é,

I, I will make my move. But the decision, for the time being,

dade. Foi também vice-presidente da Câmara Municipal do

and Integrity organisation. He was also vice-president of

por ora, prematura.

is premature.

Porto e em 2016 candidatou-se à Presidência da República,

Oporto City Council and in 2016 he ran to become the pres-

numa vida de causas que tem acumulado com a docên-

ident of Portugal, in a life of causes that he has accumu-

cia universitária. Não admira, por isso, que as respostas lhe

lated alongside with his university teaching. No wonder,

saiam directas e, quando necessário, contundentes. Está

therefore, that the answers he gives are to the point and,

habituado a batalhas.

when necessary, blunt. He’s used to the battleground.

Como avalia o desempenho de Marcelo Rebelo de Sousa
nesse cargo?

How would you assess the performance of Marcelo
Rebelo de Sousa in this position?

O actual Presidente comenta tudo, assuntos importan-

The current President comments on everything, on is-

tes ou banais. O que faz com que os temas irrelevantes se

sues both important and trivial. Which makes irrelevant

tornem dominantes e, o que é mais grave, transforma os

issues become dominant and ,what is more serious, turns

O que o levou a começar a sua actividade na política?

What led you to start a career in politics?

assuntos verdadeiramente essenciais em questões vul-

issues that are truly essential into commonplace ones.

Iniciei a minha intervenção pública, muito novo, no mo-

I first entered the public arena when I was very young, in

gares. Desta forma, anestesia a opinião pública e elimina o

In this way, he anaesthetises public opinion and elimi-

vimento associativo estudantil e também na actividade

a student association and in party activity. Because, thir-

sentido crítico, tão necessário no espaço público nacional.

nates any critical faculties, so necessary in the national

partidária. Porque, há já trinta anos, sentia que Portugal

ty years ago, I felt that Portugal had enormous physical

dispunha de um enorme potencial físico e humano, mas

and human potential, but the Portuguese, in spite of this,

os portugueses, apesar disso, viviam, na generalidade, mal.

were living badly, in general. The raw material available is
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muito clara: objectivos definidos e tentar dar o exemplo.

to certain expectations. Our education was always very

Na fase adulta, senti muito menos isso, uma vez que passei

clear: goals established and trying to set a good example.

15 anos entre o Brasil e Nova Iorque. De regresso, em 1990,

In adulthood, I felt this much less, seeing as I spent 15 years

como presidente de um banco, voltei a sentir uma decor-

between Brazil and New York. On my return, in 1990, as

rente pressão. Na minha vida actual, volvidos mais de 25

chairman of a bank, I felt this pressure again. In my current

anos de retorno à advocacia e exercício de cargos em ór-

life, after more than 25 years of returning to law and hold-

gãos sociais de empresas e instituições, confesso que tal

ing positions in corporate bodies of companies and institu-

se coloca menos.

tions, I confess that it is less.

Além de Portugal, já viveu em Moçambique, Brasil e
Estados Unidos. O que reteve de cada país?
De Moçambique, retenho o fascínio do binómio africa-

Besides Portugal, you have lived in Mozambique, Brazil
and the United States. What have you kept with you from
each country?

no da luminosidade e do tempo, tão diferentes dos euro-

From Mozambique, I retain the fascination of the African

peus. Do Brasil, retenho a verdadeira dimensão e o devir do

pairing of light and time, so different from Europeans. From

mundo lusófono. Ali percebi que o português, ao misturar-

Brazil, I retain the true dimension and future of the Portu-

-se com outros povos, criou algo único e apaixonante, um

guese-speaking world. There, I realized that Portuguese,

melting pot com muito menos descriminações raciais

mixing with other peoples, created something unique and

e sociais que nos Estados Unidos. De Nova Iorque, que

passionate, a melting pot with much less racial and social

não corresponde de todo ao que são os Estados Unidos,

discrimination than in the United States. From New York,

apreendi a centralidade do mundo capitalista e suas con-

which does not correspond at all to the United States, I

sequências numa época de grande prosperidade.

learned about the centrality of the capitalist world and its
consequences in a time of

Quais são os maiores desafios da advocacia na actualidade?
A identidade da profissão
nas vertentes essenciais,
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como a do estatuto, incluindo os actos próprios, o sigilo,

«A nossa educação foi muito clara:
objectivos definidos e tentar dar o
exemplo» \\ «Our education was
always very clear: goals established
and trying to set a good example»

a publicidade, a tutela dos di-

great prosperity.
What are the greatest
challenges facing today’s legal profession?
The identity of the profession in its essential aspects,
such as standing, including

Pedro Rebelo de Sousa

reitos e o acesso e funcionamento da justiça. Com relação à

its own acts, attorney-client privileg, publicity, protection of

advocacia societária virada para o mundo empresarial, te-

rights and access to and functioning of justice. With regard

mos desafios como a especialização e a internacionaliza-

to corporate legal practice aimed at the business world, we

FUNDADOR DA SRS ADVOGADOS \\ FOUNDER OF SRS ADVOGADOS

ção. A pluridisciplinaridade e a sua compatibilização com

have challenges such as specialisation and internation-

critérios de gestão de risco e conflitos de interesse é outro

alisation. Multidisciplinarity and making this compatible

tema. A acrescer, sem dúvida, o desafio maior de lidar com

with risk management criteria and conflicts of interest is

a advocacia na era digital.

another matter. And, undoubtedly, the greatest challenge

Fundou a SRS Advogados, uma das sociedades mais res-

He founded SRS Advogados, one of the most respect-

peitadas do país, com escritórios também em Angola, Brasil,

ed companies in the country, also with offices in Angola,

Macau, Malta, Moçambique e Singapura. Mas antes disso

Brazil, Macau, Malta, Mozambique and Singapore. Be-

houve um percurso diversificado, espalhado pelo globo, em

fore that, however, his career was more diverse, spread

que absorveu um pouco de várias culturas e assumiu cargos

throughout the world, in which he absorbed a little of vari-

A realidade é dinâmica. Temos que olhar para o futuro

de relevo, como a presidência do Banco Fonsecas & Burnay;

ous cultures and took on prominent positions, such as the

com os desafios que decorrem dos mercados em que ope-

The situation is dynamic. We have to look to the future

a vice-presidência do Citibank em Nova Iorque e São Pau-

presidency of Banco Fonsecas & Burnay; vice-presidency

ramos. O contexto que a inteligência artificial aplicada está

with the challenges that arise from the markets in which

lo e foi sócio e Administrador da Sociedade Internacional

of Citibank in New York and São Paulo, and partner and ad-

a criar, aliada a novas tecnologias, impõem à SRS repensar

we operate. The context that applied artificial intelligence

Simmons&Simmons. Confessa que o legado familiar lhe

ministrator of the international law firm Simmons & Sim-

o modelo de actividade. No modelo atual sendo o futuro

is creating, together with new technologies, require SRS

pesou em alguns momentos, sendo filho de Baltasar Rebelo

mons. He confesses that his family legacy has weighed on

cheio de variáveis dificilmente previsiveis é fundamental

to rethink how it operates. In its current model, where the

de Sousa, mas considera isso agora ultrapassado, mesmo

him at times, as he is the son of Baltasar Rebelo de Sousa,

olhar sempre para o interior das instituições e confirmar-

future is full of variables that are difficult to predict, it is vi-

tendo o irmão Marcelo na Presidência da República.

but he now sees as something behind him, even with his

se que a sedimentação da respectiva cultura impõem ter

tal that we always look inside the institutions and confirm

brother Marcelo being the president of Portugal.

colaboradores que são adaptáveis mas auto-confiantes

that the sedimentation of the respective culture requires

garantindo a solidez dos que acreditam no projecto e nas

that we have employees who are adaptable but self-confi-

suas capacidades. Isso é o que tentamos fazer geração

dent, guaranteeing the soundness of those who believe in

após geração.

the project and their capabilities. This is what we try to do,

Fazendo parte de uma família com visibilidade pública e
cargos de responsabilidade, sentiu em alguma fase da vida
que tinha de corresponder a expectativas?
Quando nasci, meu pai entrara no Governo, pelo que na

Being part of a family in the public eye and positions of
responsibility, did you feel at some point in your life that
you had to live up to expectations?

infância e adolescência sentia a exigência de correspon-

When I was born, my father entered the government,

der a certas expectativas. A nossa educação sempre foi

so in childhood and adolescence I felt the need to live up
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of dealing with legal practice in the digital age.
A sua SRS Advogados já ultrapassou os 25 anos. O que
lhe falta fazer nesta área?

Your firm SRS Advogados is already more than 25 years
old. What do you still need to do in this area?

generation after generation
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optimismo, esperança e alegria naquilo que se faz. E é por

must be union, optimism, hope and joy in what you do.

isso que a empresa tem sobrevivido. Houve tempos mais

And that’s why the company has survived. There have

difíceis e tempos mais fáceis, mas tem sobrevivido e posso

been harder times and easier times, but it has survived

dizer mesmo que com brilhantismo. A fé nunca nos faltou

and, may I even say, outstandingly. We have never been

e nunca nos faltará. É esse o segredo.

lacking in faith, and never will. That is the secret.

Já não são as meias que levam os clientes à Loja das
Meias. O que é que procuram afinal?

It’s no longer socks and stockings bringing customers to
Loja das Meias. What are they actually coming to you for?

A Loja das Meias, que tem mais de cem anos, começou

Loja das Meias, now more than a hundred years old,

a chamar-se assim porque nessa altura vendia meias, es-

started going by that name (the Sock Shop in English) be-

partilhos e camisas. Os tempos foram passando e os clien-

cause at that time it sold socks, corsets and shirts. Time

tes quiseram outras coisas. Esse também é um dos segre-

has passed and customers want other things. This is also

dos do sucesso da Loja das Meias: satisfazer as necessida-

one of the secrets behind the success of Loja das Meias:

des dos nossos clientes. E os nossos clientes querem ter

meeting the needs of our customers. And our customers

é design, qualidade e moda. Moda quer dizer muita coisa,

want design, quality and fashion. Fashion means a lot, but

mas no fundo é aquilo que vai mexer no ego dos clientes,

basically it’s what stirs customers’ egos, so that they feel

para que eles se sintam mais felizes. E moda é o que a Loja

happier. And fashion is what Loja das Meias has and will

das Meias tem e continuará a ter.

continue to have.

Em 2016, ocuparam o número 254 da Avenida da Liber-

In 2016, you moved into number 254, on the Avenida da

dade. Qual é o balanço de terem uma loja nesse emblemá-

Liberdade. How has having a store in this iconic address of

tico endereço da capital?
Uma vez que a nossa premissa é a satisfação dos
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clientes, muitos perguntavam porque é que não íamos para a Avenida da Liberdade. Também os nossos

the capital panned out?

«A fé nunca nos faltou e nunca nos
faltará. É esse o segredo» \\ «We
have never been lacking in faith, and
never will. That is the secret»

Seeing as our premise is
customer satisfaction, many
of them asked why we didn’t
we go to Avenida da Liberdade. Our suppliers, such as
Christian Dior, Céline, Pucci,

Pedro António Costa

fornecedores, como Chrisera aí que estava o público estrangeiro. No fundo, foi ver

do with looking at what is happening in major cities, such

PRESIDENTE DO GRUPO LOJA DAS MEIAS \\ CHAIRMAN OF GRUPO LOJA DAS MEIAS

o que se passa nas grandes cidades, como Roma, Ma-

as Rome, Madrid, Paris, London: there are iconic streets on

drid, Paris, Londres: há ruas emblemáticas onde estão as

which major brands can be found. And that’s why we went

grandes marcas. E foi por isso que nós fomos para a Ave-

to Avenida da Liberdade. It is a very beautiful store and we
have had great results.

etc., said the same, because

tian Dior, Céline, Pucci, etc., nos diziam o mesmo, porque

that was where the foreign public was. Basically it had to

É neto do fundador da Loja das Meias, uma marca cente-

He is the grandson of the founder of Loja das Meias, a

nida da Liberdade. É uma loja muito bonita e temos tido

nária que se confunde com a história de Lisboa. Cedo se

brand boasting over 100 years, whose history merges with

óptimos resultados.

entusiasmou pelo negócio da família, contribuindo para

that of Lisbon. He developed a keen interest in the family

que a empresa atingisse um patamar de luxo, sofisticação

business from an early age, before helping the company

e tradição. Pedro António Costa refere a fé, que pressu-

reach a level of luxury, sophistication and tradition. Pedro

O perfil dos nossos clientes não é, de facto, igual em to-

each of our stores. But there is a common characteristic:

põe união, optimismo, esperança e alegria, como um dos

António Costa refers to faith, which presupposes union,

das as lojas. Mas há uma característica comum: todos pro-

everyone is looking for what Loja das Meias represents:

grandes segredos para o sucesso. Pedro Miguel, Manuela e

optimism, hope and joy, as one of the great secrets to suc-

curam o que a Loja das Meias representa: moda, qualida-

fashion, quality, elegance. Amoreiras customers are more

Marina são os seus três filhos, também eles empenhados

cess. Pedro Miguel, Manuela and Marina are his three chil-

de, elegância. Os clientes do Amoreias são mais ‘de centro

‘shopping centre’ style. The Cascais store is beautiful, and

no projecto. Uma união que tem consolidado a Loja das

dren, also involved in the project. A union that has cement-

comercial’. A loja de Cascais é linda, tem tido o maior dos

has enjoyed the greatest success. The Avenida store has

Meias como uma referência no segmento de luxo em Por-

ed Loja das Meias as a benchmark in the luxury segment

sucessos. A Avenida tem muitos clientes estrangeiros, mas

many foreign customers, but also many Portuguese. Cus-

tugal e no estrangeiro.

in Portugal and abroad.

também muitos portugueses. Os clientes procuram o que

tomers look for what Loja das Meias has fought to ensure.

a Loja das Meias tem lutado para ter. Antigamente havia

Formerly there were two seasons, now there are four, or

duas estações, agora há quatro, ou seis. A moda está cada

six. Fashion is increasingly complicated, but also increas-

vez mais complicada, mas também cada vez mais bela.

ingly beautiful.

Como é que uma empresa com mais de cem anos consegue manter-se como um negócio familiar?

How does a company over a hundred years old manage
to remain a family business?

Como tudo na vida, é preciso querer, é preciso união de

Like everything else in life, you just have to want it; you

esforços, algum espírito de sacrifício mas, essencialmente,

need to join forces, be willing to sacrifice, but essentially,

ter fé no projecto. Sem fé, em qualquer projecto, não vale a

have faith in the project. Without faith, in any project, the

pena o cansaço. E para ter essa fé é preciso que haja união,

exhaustion just isn’t worth it. And to have this faith, there
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Foi também em 1998 que a família reuniu condições

It was also in 1998 that our family was in a position to

para realizar o investimento, com a compra da proprieda-

make this investment, with the purchase of the estate.

de. Foi nesse mesmo ano que toda a família se comprome-

It was in that same year that the entire family made the

teu a dedicar a sua energia, esforço, entusiasmo e paixão a

commitment to devote their energy, efforts, enthusiasm

um novo projecto de vida.

and passion to a new life project.

Como definiria os vinhos da Herdade da Malhadinha
Nova?
O trabalho na vinha em regime 100% orgânico, o respeito

The 100% organic regime in our vineyard, the respect for

pelo terroir e a constante aposta no estímulo da biodiver-

the terroir and the constant focus on stimulating biodiver-

sidade na vinha, a monda de cachos em verde, a vindima

sity in the vineyard, the thinning of bunches when young,

manual, nocturna apenas, a vinificação na adega que fun-

harvesting grapes by hand, and only at night, the wine-

ciona por gravidade, a pisa a pé em lagares, a aposta na

making in the winery that works by gravity, treading the

introdução da fermentação com leveduras indígenas, são

grapes in shallow tanks, the introduction of fermentation

alguns dos detalhes que diferenciam os vinhos da Herdade

with native yeasts, these are some of the details that set

da Malhadinha Nova e que reflectem a filosofia de vida de

Herdade da Malhadinha Nova wines apart and which re-

quem os cria.

flect the life philosophy of the people making them.

Os rótulos são desenhados pela geração mais jovem da
família. É uma forma de a integrar no projecto?
A Francisca nasceu em 1998, ano da aquisição da propriedade; em 2001, simbolicamente plantou a primeira
cepa. A ideia de desafiar a
Francisca a desenhar o primeiro rótulo foi, em primeiro
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How would you define the wines from Herdade da Malhadinha Nova?

lugar, uma forma de transmitir a paixão da família e o
seu compromisso em produzir vinhos muito especiais;

Rita Soares

em segundo lugar, pelo de-

CEO DA HERDADE DA MALHADINHA NOVA \\ CEO OF HERDADE DA MALHADINHA NOVA

de um projecto de vida.

sejo de ligar a nova geração à
evolução e desenvolvimento

The labels are designed by the youngest generation of the family. Is this a way to make them part of the
project too?

«Foi nesse mesmo ano (1998) que
toda a família se comprometeu
a dedicar a sua energia, esforço,
entusiasmo e paixão a um novo
projecto de vida» \\ «It was in that
same year that the entire family
made the commitment to devote
their energy, efforts, enthusiasm and
passion to a new life project»

Francisca was born in
1998, the year when we
bought the estate; in 2001
she

symbolically

planted

the first vinestock. The idea
of challenging Francisca to
design the first label was,
first and foremost, a way of
conveying the family’s passion and their commitment
to producing very special
wines; secondly, it represented our desire to connect
the younger generation to

Para além dos vinhos, que outras valências tem

the evolution and development of a life project.

Nasceu em Lisboa e foi também na capital que concluiu a

She was born in Lisbon and also completed her further ed-

sua formação superior em Educação. Rumou ao Sul e adiou

ucation in the capital. She then headed south, postponing

Para além dos vinhos, área principal do projecto, a

a carreira da área de formação para se dedicar à gestão

her career in training to dedicate herself to managing Gar-

Herdade dedica-se à produção de azeite, à pecuária, com a

da Garrafeira Soares, um negócio de família, hoje a maior

rafeira Soares, a family business, now the Algarve’s largest

produção de vaca Alentejana DOP, de porco preto também

In addition to the wines, which is the main area of the


empresa de distribuição de vinhos e bebidas espirituosas

wine and spirits distribution company. It was also with her

DOP, de ovelha de raça merina branca e preta igualmente

project, the estate is dedicated to the production of olive

do Algarve. Foi também em família que, em 1998, adquiriu

family that she acquired an estate in the Alentejo in 1998.

DOP (todas as raças produzidas na Herdade são autócto-

oil, livestock - rearing PDO Alentejana cows, PDO porco

uma propriedade no Alentejo. Actualmente, a Herdade da

Today, besides dedicating itself to much more than what

nes), à criação do cavalo puro-sangue Lusitano e ao Turis-

preto pigs, white and black merina sheep, also PDO, (all

Malhadinha Nova, para além de se dedicar a muito mais

it set out to, Herdade da Malhadinha Nova has brilliant-

mo, com um restaurante e um hotel de charme.

breeds raised on the estate are native), breeding thorough-

do que aquilo a que se propôs, tem cumprido o seu desíg-

ly and passionately fulfilled its purpose: to produce high

nio de forma exímia e apaixonante: produzir vinhos de

quality wines.

elevada qualidade.

a Herdade?
What else does the estate produce/do, in addition
to wines?

bred Lusitano horses and tourism, with a restaurant and a
Quais serão os próximos passos no sentido de fazer

charm hotel.

crescer o projecto?
Herdade da Malhadinha Nova came into being thanks to

Estamos neste momento numa fase de expansão e

What will be the next steps to make the project grow?

A Herdade da Malhadinha Nova nasce de um sonho da

a dream of the Soares family of which you are part. What

ampliação do projecto de Turismo, com a recuperação de

We are renovating several ruins on the property as part

família Soares da qual a Rita faz parte. Que circunstâncias

circumstances let to 1998 becoming the ideal year to start

várias ruínas existentes na propriedade. O objectivo é o de

of a phase of expansion and enlarging the tourism project.

fizeram de 1998 o ano ideal para encetar o projecto?

the project?

oferecer um conceito de turismo de luxo que privilegia o

The goal is to offer a luxury tourism concept that favours

O ano de 1998 foi realmente muito especial, marcado

1998 was indeed very special, as it was marked by the

contacto com a natureza e o tempo, como um dos recursos

contact with nature and time, as one of mankind’s scarc-

pelo nascimento da nossa primeira filha. Hoje mais dois

birth of our first daughter. Today, two nephews further

mais escassos da humanidade. A ampliação e moderniza-

est resources. The expansion and modernisation of the

sobrinhos completam a nova geração da família.

complete the family’s youngest generation.

ção da adega será a próxima aposta e investimento.

winery will be the next step and investment.
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Portugueses, de os reconduzir à «vida quotidiana» e os re-

their past, and also to proceed with the democratic re-

conciliar com o seu passado, e de proceder ainda à reinstitu-

-institutionalisation of the armed forces. For all these rea-

cionalização democrática das Forças Armadas. Por tudo isto,

sons, there is no particular moment in my life as president

não há nenhum momento da minha vida, como Presidente

of the republic that I could highlight, because all of them,

da República, que possa destacar, porque todos, pelas suas

for their own reasons, were significant and decisive in the

características próprias, foram marcantes e determinantes

establishment and consolidation of democracy.

para a instauração e consolidação da democracia.
Ramalho Eanes: You have been a child, a son, a young
Ramalho Eanes: Já foi criança, filho, jovem, marido, pai e

man, a husband, a father and now a grandfather. Which

agora avô. Qual destas fases lhe foi mais querida e o deixa

of these phases was most dear to you and delighted you

mais deliciado?

the most?

Neste momento da minha vida os netos são, natural-

At this point in my life my grandchildren are, of course, a

mente, uma paixão. Conto, muitas vezes, as mesmas his-

passion. I often tell the same stories about them. At first, I

tórias deles. Ao princípio, estava convencido de que as con-

was convinced I was telling them for people to hear them.

tava para as pessoas ouvirem. Cheguei à conclusão de que

I came to the conclusion that I tell them so that I can hear

as conto para eu também as ouvir outra vez.

them again.

Manuela Eanes: Foi a primeira mulher em Portugal de

Manuela Eanes: You were the first wife in Portugal of

um Presidente eleito democraticamente. Era jovem e sem

a democratically elected president. You were young and

experiência. Como encarou o seu papel?

inexperienced. How did you face your role?

Com naturalidade. Procurei representar a mulher por-

Naturally. I tried to represent Portuguese women with

tuguesa com dignidade, mas nunca fui de me preocupar

dignity, but I was never overly worried about my image. I

exageradamente com a imagem. Nem podia. Passámos

couldn’t have been. We were going through economic di-

até por dificuldades económicas. Preocupei-me sempre em ser útil. Tinha muitas
TEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DIREITOS RESERVADOS

solicitações de pessoas que
viviam

com

dificuldades.

fficulties. I was more inte-

«Os Portugueses viram os nossos
filhos crescer...» \\ «The Portuguese
saw our children grow up ...»

Sempre trabalhei na área so-

Ramalho e Manuela Eanes
EX-PRESIDENTE DA REPÚBLICA E EX-PRIMEIRA-DAMA \\ FORMER PRESIDENT OF PORTUGAL AND FORMER FIRST LADY

rested in being useful. I had
many requests from people
who were struggling. I have
always worked in the social
field and I have always had

cial e sempre tive a mesma atitude na minha vida, ser útil

the same attitude in my life, to be useful to others. As Mou-

aos outros. Como diz Mounier, «só existimos quando exis-

nier says, «we only exist when we exist for others».

timos para os outros».
Manuela Eanes: what stands out for you between the
Manuela Eanes: o que destaca entre o Portugal de hoje e
o Portugal daquela época (pós 25 de Abril)?

Portugal of today and the Portugal of that time (post
revoution)?

Tanta coisa… O nosso país mudou muito, em todas as

So much... Our country has changed a lot in all areas

Há gentes que marcam as histórias. Há histórias que mar-

There are people who mark stories. There are stories that

áreas – a nível social, a nível de educação, de cuidados bá-

- socially, educationally, basic care, the concern for chil-

cam as gentes. É o caso do casal Eanes, que muito teria para

mark people. This is the case with Ramalho and Manuela

sicos, de preocupação com as crianças e os mais velhos…

dren and the elderly... Portugal is a completely different

nos contar se as páginas desta entrevista se prolongassem

Eanes, who would have much to tell us if the pages of this

Portugal é, hoje, um país completamente diferente!

country today!

por tantas outras. António Ramalho Eanes foi o primeiro

interview were to be extended with many others. António

Presidente de Portugal democraticamente eleito, após a re-

Ramalho Eanes was the first democratically elected Presi-

Ramalho e Manuela Eanes: Considerando a posição que

Ramalho and Manuela Eanes: Considering the position

volução de 25 de Abril de 1974. Foi Presidente dos portugue-

dent of Portugal after the revolution on April 25, 1974. He

assumiu enquanto Chefe de Estado, o General Ramalho

you held as head of state, General Ramalho Eanes, and the

ses de 1976 a 1986. Manuela Eanes foi a primeira-dama de

was the Portuguese President from 1976 to 1986. Manuela

Eanes, e a posição de esposa, a Manuela Eanes, como foi

position of your wife, Manuela Eanes, how did you both

Portugal, a mulher que sempre acompanhou a vida política

Ramalho Eanes was Portugal’s first lady, the woman who

lidar a nível pessoal, enquanto vida de casal, com todo este

deal with your personal, married life, in the media glare?

de Ramalho Eanes. É actualmente Presidente Honorária do

always accompanied Ramalho Eanes. She currently is

mediatismo?

Instituto de Apoio à Criança, mas foi na área do Ministério

Honorary President of the Child Support Institute, but she

da Saúde que ela iniciou a sua carreira.

began her career at the Ministry of Health.

Ramalho Eanes: Há algum momento da sua vida que tenha sido mais marcante, enquanto Chefe de Estado, de que
se lembre particularmente?

We became used to having a job that made us visible

Fomo-nos habituando a ter um trabalho que nos torna-

to everyone, both individually, as a couple and even as a

va visíveis para todos, tanto individualmente, como en-

family. The Portuguese saw our children grow up ... Fortu-

quanto casal e mesmo família. Os Portugueses viram os

nately, people are always very affectionate and there is al-

Ramalho Eanes: Is there any particularly significant mo-

nossos filhos crescer... Felizmente, as pessoas são sempre

ways someone who tells us stories of when they were with

ment in your life as head of state that you can recall?

muito carinhosas e há sempre quem nos conte histórias de

us and of situations that we helped solve. And these stories

As you know, the period in which I served as president

quando estiveram connosco e de situações que ajudámos

that touch us, give us more inner strength to continue ser-

Como sabe, o período em que exerci as funções de Pre-

of the republic was a difficult time and path, of political,

a resolver. E essas histórias que nos sensibilizam dão-nos

ving others and the country.

sidente da República foi um tempo e um caminho difíceis,

economic, social and even cultural crises, given the need

mais força interior para continuar ao serviço dos outros e

de crises políticas, económicas, sociais e até culturais,

to re-establish tolerance among the Portuguese, to bring

do País.

pela necessidade de reestabelecer a tolerância entre os

them back to «everyday life» and to reconcile them with
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Quais os actuais desafios na execução destes trabalhos?
Coordenar os planos de investimento, e respectivas da-

What challenges do you currently face in these
endeavours?

tas, traçados pelos empresários, com a estratégia nacional

Coordinating the investment plans, and the respective

assumida pelo governo, para enquadramento, nos progra-

dates, drawn up by the entrepreneurs, with the national

mas de fundos comunitários, do Portugal 2020, o que não

strategy assumed by the government, to fit into the frame-

tem sido matéria fácil.

work of the Portugal 2020 EU funding programmes, which
has been no easy task.

Internacionalização e Exportação são hoje objectivos
fundamentais das empresas. É um processo complexo?
Sim. Tem de se delinear tudo muito bem. Estudar bem

Internationalisation and exports are fundamental goals
for companies nowadays. Is this a complex process?

o mercado para onde se pretende avançar. Visitar feiras,

Yes. You have to draw up everything very well. Carefully

promover contactos e obter parcerias com empresas ou

study the market, in which you want to make a move. Visit

agentes locais. Esta relação é imprescindível para que a in-

fairs, network and get into partnerships with companies or

ternacionalização se concretize.

local agents. This relationship is essential for internationalisation to happen.

Que novos rumos estão traçados para a BF consultores?
A BF tem de inovar e ser criativa. Perceber as alterações
do mercado e adaptar-se rapidamente. Esta é a única for-

What new courses is BF consultores embarking on?
BF has to innovate and be creative. Understanding

ma de estar preparada para
finalizar bem este quadro
comunitário de apoio, Portugal 2020, e enfrentar com
sucesso o próximo quadro financeiro plurianual de 20212027. Ao longo do seu percurso, a BF tem obtido várias
certificações e é, desde 2011,
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certificada em gestão da investigação, desenvolvimento
e inovação de acordo com

changes in the market and

«A BF Consultores faz parte ainda,
desde 2015, da rede PME INOVAÇÃO
COTEC, sinónimo da excelência no
domínio da inovação» \\ «Since
2015 BF Consultores has also
been part of the PME INNOVAÇÃO
COTEC network, synonymous with
excellence in the field of innovation»

a norma NP 4457. Faz parte

Raúl Borges

adapting quickly. This is the
only way to be prepared to
bring this EU support framework, Portugal 2020, to a
good end and to successfully face the next multiannual
financial framework from
2021-2027. Along its journey, BF has obtained several certifications and since
2011 it has been certified in
research, development and

ainda, desde 2015, da rede PME INOVAÇÃO COTEC, sinóni-

innovation management, in compliance with the NP 4457

mo da excelência no domínio da inovação.

standard. Since 2015 it has also been part of the PME IN-

DIRECTOR EXECUTIVO DA BF CONSULTORES \\ EXECUTIVE DIRECTOR OF BF CONSULTORES

NOVAÇÃO COTEC network, synonymous with excellence
Como surgiu a Icecare e com que objectivo?

in the field of innovation.

A Icecare nasce em 2015, com um sócio alemão que já
Raúl Borges, natural de Braga e licenciado em Matemá-

Raul Borges, born in Braga, and with a degree in applied

detinha um grande domínio na produção de gelados arte-

How did Icecare come about and with what purpose?

ticas Aplicadas/Informática, divide-se actualmente en-

mathematics and IT currently divides his time between

sanais. A ideia de instalar a fábrica em Portugal surge com

Icecare came into being in 2015, with a German part-

tre a liderança dos negócios e dos investimentos da BF

heading business and investment leadership of BF

a necessidade de alavancar o produto ‘gelado natural’ e

ner who already had great experience in the production

Consultores, empresa especializada em consultoria estra-

Consultores, a company specialised in strategic consulting

associá-lo a um alimento funcional e terapêutico, e neces-

of handmade ice cream. The idea of setting up the facto-

tégica e acesso aos sistemas de incentivo ao investimento,

and access to investment incentive systems, founded by

sitar, com isto, de criar laços com o sistema científico, no-

ry in Portugal stems from the need to boost the ‘natural

fundada pelo próprio e por Norberto Fernandes há 23 anos,

himself and Norberto Fernandes 23 years ago, and Icecare,

meadamente com o INL - Laboratório Ibérico de Nanotec-

ice cream’ product and to associate it with functional and

e da Icecare, uma empresa de produção de gelados. Nesta

an ice cream production company. In this interview he tells

nologia. Em Braga, instalámos uma unidade de produção,

therapeutic food, and with this, the need to forge ties with

entrevista, fala-nos do sucesso da BF, apesar dos desafios

us about the success of BF, in spite of constant challeng-

dotada de tecnologia moderna e energeticamente eficien-

the scientific system, namely INL – the Iberian Nanotech-

constantes, e do conceito Icecare: um gelado artesanal na-

es, and about the Icecare concept: a natural handmade ice

te, bem como um laboratório equipado com tecnologias de

nology Laboratory. We have set up a production unit in

tural que associa sabores surpreendentes a efeitos funcio-

cream, which combines amazing flavours with functional

ponta, onde são efectuadas actividades de investigação e

Braga, equipped with modern and energy efficient tech-

nais e terapêuticos.

and therapeutic effects.

testes de formulação. O objectivo é fornecer o mercado de

nology, as well as a laboratory equipped with state-of-the-

‘saúde e bem-estar’ com formulações assentes na pesqui-

art technologies, in which research and formulation tests

Que tipo de serviços presta a BF Consultores?

What kind of services does BF Consultores provide?

sa biotecnológica e nanotecnológica, que associa as recei-

are carried out. The goal is to provide the ‘health and well-

A BF, com mais de 23 anos de existência, tem direccio-

In its 23 years in existence, BF has targeted its strategy

tas naturais ao domínio das proteínas e outras moléculas,

ness’ market with formulations based on biotechnological

nado a sua estratégia para a captação de fundos comu-

towards attracting EU funds for the industrial sector. As

criando sabores surpreendentes num produto sem gordu-

and nanotechnological research, associating natural reci-

nitários para o sector industrial. Este, sendo transversal,

this covers all areas, this ranges from aeronautics to waste,

ra, glúten ou lactose.

pes with the field of proteins and other molecules, creating

estende-se desde a aeronáutica aos resíduos, passando

from the textile industry to the timber, metalworking,

pela indústria do têxtil, das madeiras, da metalomecânica,

glass, natural stone, and plastics industries, among others.

amazing flavours in a fat, gluten and lactose free product.

do vidro, da pedra natural, dos plásticos, entre outros.
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Guarda alguma nostalgia por máquinas e técnicas antigas do mundo da impressão?

Do you hold any nostalgia for old machines and techniques from the printing world?

A Orgal está a completar 50 anos e eu acompanhei a

Orgal is turning 50 and I’ve seen most of them. I was wit-

maioria. Assisti a grandes transformações tecnológicas

ness to major technological transformations that allow us

que nos permitem trabalhar melhor, com mais precisão e

to work better, with more precision and with measurable

com resultados quantificáveis. Apesar de ser apaixonado

results. In spite of being passionate about the arts, such

por artes como a pintura ou a escultura, prefiro a indústria

as painting or sculpture, I prefer the printing industry to

gráfica às artes gráficas, se calhar pela costela de enge-

graphic arts, perhaps because of my engineering back-

nharia. Acho que, mesmo assim, considerando esta uma

ground. Even so, I think, when you consider this as an in-

indústria, podemos trabalhar com paixão e emoção em

dustry, we can work with passion and emotion in each job

cada trabalho ou na relação com os clientes, que se tornam

or in the relationship we have with our customers, which

mais próximos e fazem valer a pena estarmos aqui.

become closer and make being here worthwhile for us.

Qual é o maior desafio neste ramo de actividade?

What is the greatest challenge in this industry?

Todos os trabalhos são únicos, não se pode produzir para

Every job we have is unique; there is no stock that we

stock, e o trabalho de determinado cliente não serve para

can produce, and the work of one customer is no good for

outro. Estes desenvolvimentos tecnológicos são princi-

another. These technological developments are primarily

palmente utilizados para produzir em menos tempo, aca-

used to produce in less time, and ultimately undermine the

bando por prejudicar a qualidade do trabalho final quando

quality of the final work instead of improving it. The chal-

devia ser para a melhorar. O desafio é conseguir produzir

lenge is to be able to produce flawlessly and with the high-

sem defeitos e com a máxima qualidade; termos orgulho

est quality; for us to feel pride when we see a job we have

quando vemos um trabalho feito por nós, e dizer aos
nossos filhos ou amigos que
TEXTO TEXT SÉRGIO GOMES DA COSTA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DIREITOS RESERVADOS

fomos nós que o fizemos.
Como se relaciona um
impressor com um livro ou
uma revista quando che-

Rui Costa

ga a casa, depois de um dia

done, and to tell our children

«Apesar de ser apaixonado por
artes como a pintura ou a escultura,
prefiro a indústria gráfica» \\ «In
spite of being passionate about the
arts, such as painting or sculpture, I
prefer the printing industry»

de trabalho?

CEO DA ORGAL \\ CEO OF ORGAL

Normalmente, é em casa
que podemos desfrutar do trabalho final que nos passa

or friends that we did it.
How does a printer relate to a book or a magazine
when he gets home after a
day’s work?
It is usually when we get
home that we can enjoy the
end result of the work that
passes through our hands. I

really enjoy books; I never tire of looking at them.

pelas mãos. Gosto muito de livros, nunca me farto de olhar
Formou-se em Engenharia Civil, mas o negócio familiar

He studied Civil Engineering, but the family business

acabou por falar mais alto na hora de escolher uma pro-

proved more enticing when choosing a profession, where-

fissão, pelo que os estudos se estenderam também à En-

by his studies went on to include Graphic Engineering. He

genharia Gráfica. Está desde 1989 na Orgal, uma empresa

has been at Orgal since 1989, a company founded in 1969

fundada em 1969 pelos seus pais, Orlando Costa e Maria

by his parents, Orlando Costa and Maria Helena Costa,

Não sei, no último estudo que vi dos Estados Unidos, o

were on the rise. In the meantime, a new generation will

Helena Costa, tendo agora a direcção nas mãos. O orgu-

and has now taken the helm. The pride he has in the work

crescimento do digital tinha abrandado e os livros tradi-

come along and it will depend on their attitude towards

lho no trabalho feito é evidente, assim como a admiração

done by Orgal is clear to see, as is his admiration for inno-

cionais estavam a crescer. Entretanto, haverá uma nova

books. Maybe they’ll end up in both digital and print for-

pelas inovações a que já assistiu numa área em constan-

vations he has witnessed in an ever-changing field, where

geração e depende da sua atitude em relação aos livros. Se

mats. We have clients who had stopped producing cata-

te mutação, onde a palavra prazo tem de concordar com a

the word ‘deadline’ has to agree with the word ‘perfection’.

calhar, vão acabar tanto em digital como em papel. Temos

logues because everything they had could be seen online,

palavra perfeição. Uma dedicação que, com certeza, justifi-

A dedication that, of course, justified the choice of tagline

clientes que tinham deixado de fazer catálogos porque

but now they have gone back to producing catalogues. Of

cou a escolha do lema «artes gráficas com emoção».

«graphic arts with emotion».

tinham tudo disponível no site e agora voltam a produzir

course, paper is the most recyclable raw material we have,

catálogos. Certo é que o papel é a matéria-prima mais reci-

and when properly managed, it is entirely sustainable. We

clável de que dispomos e, quando é gerida de maneira cor-

can say that all the paper used in Europe fulfills these re-

recta, é completamente sustentável. Podemos dizer que

quirements. This is, incidentally, one of our concerns and
as such we are FSC and PEFC certified.

Como é fazer parte de uma profissão tão antiga como a
de impressor?

What is it like to be part of a profession as old as the
printer itself?

para eles.
Ainda acredita que os suportes digitais vão eliminar o
papel ou esse prognóstico perdeu validade?

Só faço parte por causa dos meus pais. Dá-nos a opor-

I’m only part of it because of my parents. It gives us the

todo o papel utilizado na Europa preenche estes requisitos.

tunidade de conhecer pessoas e empresas ou actividades

opportunity to meet people and companies or activities

É, aliás, uma das nossas preocupações e, por isso, somos

que nos surpreendem, do mais variado que se possa ima-

that amaze us, as varied as you could possibly imagine,

certificados pelo FSC e PEFC.

ginar, e é muito recompensador em alguns casos.

and in some cases it is very rewarding.
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Do you still believe that digital media will eliminate paper or that this prognosis is no longer valid?
I don’t know. The last study I read, from the United States,
said that digital growth had slowed and traditional books
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uma relação de proximidade, descontraída e despretensio-

excellent service. While at the same time ensuring a close,

sa com os nossos clientes. Promover uma cultura de inte-

relaxed and unpretentious relationship with our custom-

rajuda entre todos os parceiros com um propósito comum.

ers. Promoting a culture of helping each other, with a com-

Julgo que não existia nesta área nenhuma empresa com

mon purpose among all partners. I don’t think there was a

esta cultura.

company with this culture in this field.

Apostou neste mercado numa altura adversa do sector.
Até ao momento o balanço é positivo?
Sim, a altura era adversa, mas tínhamos confiança de

Yes, the time wasn’t good, but we were confident that

que conseguiríamos o nosso espaço. Porém não tinha a

we would achieve our space. But I had no idea what the

noção do que o mercado se viria a tornar e que a KUC seria

market would turn around and that KUC would become a

uma referência no mercado. Não imaginávamos o cresci-

benchmark in the market. We never could have imagined

mento que obtivemos. O plano de negócios inicial deixou

the growth we enjoyed. The initial business plan stopped

de fazer sentido no primeiro ano de actividade.

making sense in the first year of business.

De que forma a evolução tecnológica é importante neste
sector de actividade?
É tão importante como em
qualquer sector. Ao nível do
produto, temos a constante
actualização de sistemas e
criação de novos produtos e
acabamentos. É um pouco
inglório quando alteramos
TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DIREITOS RESERVADOS

You entered this market at an adverse time for the sector. Has the outcome been good so far?

algo no nosso espaço e meses depois já temos ferragens mais evoluídas ou aca-

How is technological evolution important for this business sector?

«Ao nível do produto, temos a
constante actualização de sistemas
e criação de novos produtos e
acabamentos» \\ «As for the
product, systems are constantly
being updated and new products
and finished being created»

bamentos diferentes. É um

It is as important as for
any industry. As for the
product, systems are constantly being updated and
new products and finished
being created. It is a little
thankless when we change
something in our space and
months later we already
have more advanced fitting
or different finishes. But it is

Rui Marçal

bom ‘problema’, resultante de um grande dinamismo e ao

a good ‘problem’ to have, resulting from great dynamism

qual nos habituamos. Trabalhamos com software 3D para

and to which we have become accustomed. We work with

apresentação do que propomos com o maior realismo pos-

3D software to present our suggestions as realistically as

CEO DA KUC KITCHENS \\ CEO OF KUC KITCHENS

sível. Quanto ao serviço, é fundamental ter procedimentos

possible. In terms of service, it is vital we have procedures

que permitam uma organização mais eficiente. CRM, logís-

that ensure more efficient organisation. CRM, logistics and

tica e serviço pós-venda estão a ser servidos por softwa-

after-sales service are served by software from companies
that are constantly developing these areas.

Sempre acreditou que a KUC Kitchens teria o seu espaço

He always believed that KUC Kitchens would have a place

res de empresas que desenvolvem constantemente estas

no mercado, por não haver na altura uma empresa com a

in the market because there was no other company with

áreas.

mesma filosofia de negócio, mas nunca imaginou que o

the same business philosophy at the time, but he never

seu crescimento fosse tão grande e tão célere. Rui Mar-

imagined that its growth would be so great and so fast.

çal, licenciado em Marketing e pós-graduado em Direcção

Rui Marçal, a graduate in marketing, with a postgradu-

Comercial, criou a KUC Kitchens, uma empresa de cozi-

ate in commercial management, created KUC Kitchens, a

Crescemos bastante. Continuamos a crescer, mas temos

the feeling that there are limits above which we can no

nhas inovadoras, ousadas no design e exclusivas, porque

company for innovative kitchens, daring in their design

a noção de que temos limites acima dos quais não conse-

longer provide excellent service. We are working precise-

criadas em sintonia com as pretensões e modo de vida dos

and exclusive, because they are created in tune with the

guimos prestar um serviço de excelência. Estamos preci-

ly on the implementation of processes that enable us to

clientes. Rui Marçal pretende que a empresa cresça de for-

customer’s wishes and way of life. Rui Marçal wants the

samente a trabalhar na implementação de processos que

improve the company’s efficiency in several areas and to

ma sustentada, porque quer garantir o serviço de excelên-

company to grow in a sustained way, because he wants

permitam melhorar a eficiência da empresa em diversas

maintain the levels of service that have made us grow and

cia que fez fidelizar os clientes.

to guarantee the excellent service that has made his cus-

áreas e manter os níveis de serviço que nos fizeram cres-

won us the loyalty of our customers.

tomers so loyal.

cer e fidelizar clientes.

What are your plans for KUC’s future, growth or
O que pretende para o futuro da KUC, crescer ou
consolidar?

consolidation?
We have grown a lot. We continue to grow, but we have

O projecto KUC Kitchens é relativamente recente. O que
o levou a criar a empresa?
Pretendia criar uma empresa diferente no sector. Ofe-

The KUC Kitchens project is relatively recent. What led
you to set up the company?

recer um produto de elevada qualidade e design exclusivo

I wanted to create a different company in this sector.

com um serviço de excelência, mantendo, em simultâneo,

Offering a high-quality product and exclusive design with
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que para as funções empresariais que tenho estado a

work, being responsible is, without a shadow of a doubt,

desempenhar, durante os anos de trabalho que realizei, ser

one of the most important skills.

responsável é, sem sombra de dúvidas, uma das competências mais importantes.

In addition to having studied aviation, you have made
music, been in several companies, worked in different

Além de se ter formado em aviação, fez música, esteve
em várias empresas, trabalhou em sectores diferentes e
viveu em diversos países. Considera-se uma pessoa irrequieta?

sectors and lived in several countries. Do you consider
yourself a restless person?
I do not consider myself a restless person, I consider
myself a person who is willing to do whatever it takes to

Não me considero uma pessoa irrequieta, considero-me

be able and equipped to carry out whatever I set myself to

uma pessoa disposta a fazer o que for necessário para es-

carry out, in both my professional and personal life. I am a

tar capaz e à altura de realizar seja o que for que me pro-

multitasker and when I believe in the possibility of improv-

ponho a realizar em termos profissionais ou mesmo em

ing the circumstances around me, I simply go for it.

termos pessoais. Sou um multitask e quando acredito na
possibilidade de melhorar as circunstâncias que me rodeiam, simplesmente agarro-a.

You recently purchased Pelcor. What attracted you to
this brand?
The fact that it is a brand that is inspired by the sustain-

Adquiriu recentemente a
Pelcor. O que o atraiu nessa
marca?
O facto de ser uma marca
que se inspira na sustentabilidade de uma matéria-prima ecológica - a cortiça
TEXTO TEXT SÉRGIO GOMES DA COSTA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DIREITOS RESERVADOS

- e por acreditar que ainda
existe muito por se fazer
dentro do conceito que a
Pelcor oferece.

Rui Tati

tivos empresariais para os

EMPRESÁRIO \\ ENTREPRENEUR

próximos anos?

Quais são os seus objec-

Continuar a desenvolver

ability of an ecological raw

«Não me considero uma pessoa
irrequieta, considero-me uma
pessoa disposta a fazer o que for
necessário para estar capaz e à
altura de realizar seja o que for» \\
«I do not consider myself a restless
person, I consider myself a person
who is willing to do whatever it
takes to be able and equipped to
carry out whatever I set myself to
carry out»

a Pelcor de forma a levá-la

material – cork – and because I believed that there is
still much to be done within
the concept Pelcor offers.
What are your business
goals for the next few years?
To continue to develop
Pelcor so as to take it to and
position it at a higher level
than it is at present, and to
develop potential projects
within the industry in which
I operate.
As someone attentive to

É um dos mais dinâmicos empresários angolanos da ac-

He is one of the most dynamic Angolan businessmen of

e posicioná-la num patamar mais acima em relação ao

environmental issues, how do you see the evolution of this

tualidade. Passou por sectores como os da navegação ma-

the moment. He has worked in sectors that include ship-

que se encontra neste momento, e desenvolver potenciais

subject at a global level?

rítima, do petróleo, dos electrodomésticos, dos motociclos

ping, oil, eletrical appliances, motorcycles and beverages,

projectos dentro da indústria em que opero.

e das bebidas, entre outros, com um portefólio que já in-

among others, with a portfolio that has already included

cluiu marcas globais como a Coca-Cola, Heineken, Amstel

global brands such as Coca-Cola, Heineken, Amstel and

e Yamaha. Há dois anos adquiriu a empresa portuguesa

Yamaha. Two years ago he acquired the Portuguese com-

Pelcor, dedicada à criação de produtos em cortiça, estando

pany Pelcor, dedicated to the creation of cork products,

Vejo que existe uma consciencialização cada vez maior

a implementar uma estratégia de expansão mundial. Mas,

and is implementing a worldwide expansion strategy. But,

à volta dos assuntos ambientais e uma preocupação em

lendo isto, dificilmente se acreditaria na possibilidade de

reading this, it would be difficult to believe that this career

encontrar-se soluções eficazes que poderão ajudar a re-

este percurso ter começado numa área bem diferente: a de

began in an entirely different field: as a pilot.

duzir os efeitos causados pelo uso indiscriminado do meio

piloto aviador.
Houve algum tipo de competência na sua formação
empresariais que desempenhou a seguir?

can help reduce the effects caused by the indiscriminate
use of the environment. However, there is still much to be
done and everything only has to do with changing everyone’s attitude.

relacionado apenas com a mudança da atitude de todos.

that you believe has proved useful in the business activities you have since performed?
Yes, of course, my sense of responsibility greatly in-

Sim, com certeza, o meu senso de responsabilidade au-

creased during this training. I think that for the business

mentou bastante durante esta minha formação. Penso

activities that I have been performing, during my years of
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Sendo alguém atento às questões ambientais, como vê
a evolução desse tema a nível global?

ambiente. No entanto, existe muito por se fazer e tudo está
Was there any particular skill in your training as a pilot

como piloto aviador que ache ter sido útil para as funções

I see that there is growing awareness of environmental
issues and a concern about finding effective solutions that
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arquitectura, possamos projectar a casa de acordo com o

team, we can design the house according to the concept

conceito por nós criado.

we have created.

A formação académica inicial, em Gestão de Empresas,

Does your initial academic background in business

complementa a sua área de trabalho actual, ou seria dis-

management complement your current work area, or is it

pensável?

irrelevant?

Considero que a formação académica em gestão de em-

I believe my academic background in business man-

presas é um complemento essencial para a minha espe-

agement is an essential complement to my specialisation

cialização em Design de Interiores. A constante tentativa

in interior design. The constant attempt to optimise costs

de optimização de custos e maximização da relação quali-

and maximise value for money is an advantage for both

dade/preço é uma vantagem quer para a minha empresa,

my company and my clients. The organisation techniques

quer para os meus clientes. Também as técnicas de orga-

inherent to management studies help me to work as effi-

nização inerentes numa formação de gestão ajudam-me

ciently and effectively as possible on a daily basis.

diariamente a trabalhar de um modo o mais eficiente e
eficaz possível.

In your still relatively short time working in this area,
how has your work been received and what feedback have

No seu ainda relativamente curto percurso nesta área,
qual tem sido a aceitação e/ou feedback das suas intervenções?

you had?
I started this new phase of my life about eight years ago.
Since then, we have enjoyed continued and significant

Há cerca de oito anos que comecei esta nova fase da mi-

growth. We now have a team of nine members, three of

nha vida. Desde então, temos tido um crescimento continuo

them interior designers. The feedback, from direct clients,

e significativo. Contamos agora com uma equipa de nove

or third parties, has been very gratifying.

elementos, três dos quais Designers de Interiores. O feedback quer de clientes directos,
quer de terceiros, tem sido
bastante gratificante.
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A criatividade é inesgotável? Qual é o gatilho para o
acto de criar ambientes?
A criatividade é algo que

Sofia Andrez

está dentro de cada pes-

CEO DO ATELIER SOFIA ANDREZ INTERIORS \\ CEO OF SOFIA ANDREZ INTERIORS

ser inesgotável, de forma a

soa e, no nosso caso, tem de
criarmos sempre ambientes

Is creativity boundless?

«A nível internacional, temos
tido algumas solicitações na área
da hotelaria que poderão vir a
realizar-se a curto prazo» \\ « At
an international level, we have had
some requests from within the hotel
industry that may take place in the
short term»

diferentes, detalhes únicos

What trigger sets off the act
of creating environments?
Creativity is something
that is within each person
and in our case it has to be
boundless, so that we can
always create different environments, unique and unforgettable details. The design
of each project begins with a
brainstorming session of the
creative team, from which

É formada em Gestão de Empresas mas é o Design de In-

She studied business management, but interior design is

e inesquecíveis. A concepção de cada projecto inicia-se

the best ideas are taken from each member. To fuel this

teriores que a deixa realizada. Abraçou há oito anos este

what fulfils her. She embraced this challenge eight years

através de um brainstorming da equipa criativa, de onde

creativity, we travel, especially to places of interest in our

desafio e o feedback tem sido tão gratificante que Sofia

ago and the feedback has been so gratifying that Sofia

se retiram as melhores ideias de cada um dos elementos.

area. This year we have been to Paris, Milan, Miami and

continua a sonhar e a concretizar sonhos: seus e dos mui-

continues to dream and make dreams come true: hers

Para alimentar esta criatividade, fazemos viagens, espe-

São Paulo.

tos que confiam no Atelier Sofia Andrez Interiors. Diz-nos

and those of the many people who place their faith in

cialmente a locais de interesse na nossa área. Este ano já

que a criatividade tem de ser inesgotável e que, para a ali-

Sofia Andrez Interiors. She tells us that creativity has to be

estivemos em Paris, Milão, Miami e São Paulo.

mentar, fazem viagens «especialmente a locais de inte-

boundless and that to fuel it, they travel «primarily to plac-

resse na nossa área». Apesar do já grande reconhecimen-

es of interest in our area». In spite of the great recognition

to, Sofia ambiciona desenvolver projectos de renome, abrir

she has already achieved, Sofia aspires to developing re-

um showroom em Lisboa e poder contar sempre com a

nowned projects, opening a showroom in Lisbon and being

sua equipa.

able to always rely on her team.

A que se dedica o atelier Sofia Andrez Interiors?
O nosso atelier dedica-se à realização de Projetos de

What area does the atelier Sofia Andrez Interiors operate in?

a professional?
Com o que sonha para o futuro Sofia Andrez, enquanto
profissional?

I dream that the name of the Sofia Andrez Interiors studio
gains in recognition and that we are involved in renowned

Sonho que o nome do Atelier Sofia Andrez Interiors seja

projects. At an international level, we have had some re-

cada vez mais reconhecido e que façamos parte de projec-

quests from within the hotel industry that may take place

tos de renome. A nível internacional, temos tido algumas

in the short term. We aspire to opening a showroom in Lis-

solicitações na área da hotelaria que poderão vir a reali-

bon. I would like to continue with my team, which allows

zar-se a curto prazo. Aspiramos abrir um showroom em

me to achieve all the goals that I propose. They have been
fantastic!

Decoração de Interiores. O nosso principal objetivo é ir

Our design studio is dedicated to creating interior design

Lisboa. Gostaria muito de continuar com a minha equipa

além da expectativa dos nossos clientes. Na maior parte

projects. Our main goal is to go beyond the expectations of

que me dá a possibilidade de alcançar todos os objectivos

dos casos, é-nos solicitado um acompanhamento desde

our clients. In most cases, we are asked to work from the

a que me proponho. Têm sido fantásticos!

o início da obra para que, em conjunto com a equipa de

outset of a project so that, together with the architecture
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What are your dreams for the future of Sofia Andrez, as
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comercialização integrada dos seus hotéis e campos de

promotion and marketing of its hotels and golf courses,

golfe, ao longo de todo o ano.

throughout the year.

Após a aquisição, o Grupo Dom Pedro teve de investir
nos campos de golfe?

After the acquisition, did the Dom Pedro Group have to
invest in the golf courses?

Sim. Os campos de golfe necessitavam de investimento

Yes. The golf courses needed investment to regain the

para readquirirem a condição de qualidade anteriormente

quality they had previously been known for. We have in-

reconhecida. Investimos na renovação dos clubhouses do

vested in the renovation of the clubhouses of the Victoria

Victoria Course e The Old Course, num programa plurianual

Course and The Old Course; in a multiannual programme

de aquisição de máquinas de manutenção de golfe, proce-

of purchasing golf maintenance machinery; we have been

demos à renovação do parque de buggies e estamos a in-

renovating the buggy parks and we are investing very

vestir muito seriamente na melhoria das condições de jogo

seriously in improving playing conditions in the grass ar-

nas áreas relvadas dos campos, incluindo os sistemas de

eas of the courses, including irrigation and drainage sys-

rega e drenagem. Destaco as intervenções feitas no Victo-

tems. I would like to highlight the work done to the Victo-

ria Course, onde se joga o Portugal Masters, que o vão tor-

ria Course, which will certainly make it stand out on the

nar um campo de referência nas competições do Circuito

European Tour’s annual circuit.

do European Tour.
How does the Dom Pedro Group contribute to consoliDe que forma o Grupo Dom Pedro contribui para a consolidação do Algarve como o melhor destino de golfe
da Europa?
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moura e Lagos, está a contribuir decisivamente para
que turistas de golfe, e de
lazer em geral, apreciem e

Stefano Saviotti

reconheçam as fantásticas

CHAIRMAN DO GRUPO DOM PEDRO \\ CHAIRMAN OF THE DOM PEDRO GROUP

golfe. Estamos há 50 anos na

condições de Vilamoura e do
Algarve como destino de

in Europe?
With the investments recently made on the golf courses

Com os investimentos recentemente realizados nos
campos de golfe e na reno-

dating the Algarve’s position as the best golf destination

and the renovation of its hotels in Vilamoura and Lagos, it

«Temos conseguido atrair ao
Algarve muitos dos melhores
jogadores da Europa e do mundo»
\\ «We have managed to attract
many of the best players from
Europe and the world to the
Algarve»

hotelaria algarvia e somos o

is making a decisive contribution towards golf, and
leisure tourists in general,
appreciating and recognising the fantastic conditions
offered by Vilamoura and
the Algarve as a golf destination. We have been in the
hotel business in the Algarve
for 50 years and we are the
main ‘player’ in Portuguese

principal player de golfe português, com a melhor carteira

golf, with the best portfolio of courses in Europe. We have

Nasceu em Florença, Itália, e é um reconhecido empresário

He was born in Florence, Italy, and is a renowned entre-

de campos na Europa. Temos conseguido atrair ao Algarve,

managed to attract many of the best players from Europe

detentor de vários empreendimentos nas áreas da hotela-

preneur, who owns several ventures within the hospitality,

muitos dos melhores jogadores da Europa e do mundo e,

and the world to the Algarve and, as a result, each year we

ria, golfe e imobiliária, em Portugal, Itália, França e Brasil.

golf and real estate sectors in Portugal, Italy, France and

em consequência, recebemos anualmente em Vilamoura

welcome to Vilamoura thousands of tourists and golfers,

Stefano Saviotti iniciou a sua actividade em empresas fa-

Brazil. Stefano Saviotti started working in family-owned

milhares de turistas e golfistas nacionais e estrangeiros.

from Portugal and abroad. Many of them purchase second

miliares e, em 1969, lançou o primeiro Hotel Dom Pedro, na

businesses and, in 1969, he launched the first Dom Pedro

Muitos deles adquirem segunda residência na região e as-

homes in the region and thus boost the local economy.

Madeira, sendo que, posteriormente, reforçou o Grupo com

Hotel in Madeira, and later expanded the Group with eight

sim dinamizam a economia local.

mais oito hotéis, o último dos quais, em Fortaleza, Brasil,

further hotels, the last of which, in Fortaleza, Brazil, has

merecedor de reconhecidos prémios. O Grupo detém ainda

been worthy of renowned awards. The Group also owns

cinco dos mais importantes campos de golfe do Algarve,

five of the most important golf courses in the Algarve,

geridos pela marca Dom Pedro Hotels & Golf Collection.

managed by the Dom Pedro Hotels & Golf Collection brand.

What is the Group’s expansion strategy and what new
Qual a estratégia de expansão do Grupo e que novos investimentos se avizinham?

investments lie ahead?
Over the next three years we will continue to invest

Nos próximos três anos vamos continuar a investir cerca

around 10 million Euros a year in improving the playing

de 10 milhões de euros/ano na melhoria das condições de

conditions on courses and in renovating our hotels. We are

Em que medida a aquisição dos cinco campos de golfe

To what extent has the acquisition of the five golf cours-

jogo dos campos e na renovação das unidades hoteleiras.

preparing the launch of a Tourist Apartment Development

de Vilamoura vieram dinamizar o negócio da hotelaria e

es in Vilamoura energised the hotel and restaurant busi-

Estamos a preparar o lançamento de um Empreendimento

in Vilamoura and we hope to build another 5-star devel-

restauração do Grupo Dom Pedro?

ness of the Dom Pedro Group?

de Apartamentos Turísticos em Vilamoura e esperamos vir

opment next to The Old Course, more geared towards our

A aquisição permitiu que o Grupo Dom Pedro bene-

The acquisition has allowed the Dom Pedro Group to

a construir um outro, de 5 estrelas, junto ao The Old Course,

golfing clientele. We keep a keen eye on new business

ficiasse das sinergias estratégicas de uma promoção e

benefit from the strategic synergies of an integrated

mais dirigido aos clientes golfistas. Estamos muito atentos

opportunities, which allow us to expand our Dom Pedro

a novas oportunidades de negócio, que permitam expandir

Hotels & Golf Collection brand.

a nossa marca Dom Pedro Hotels & Golf Collection.
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tempo. No entanto, a história mostra o contrário. Por exem-

history shows otherwise. For example, in mobile phones,

plo, nos telemóveis, em 10 anos passámos de um equipa-

in 10 years we have gone from equipment that sends voice

mento que envia voz de um lado para o outro para uma

from side to the other to a machine vastly more power-

máquina imensamente mais poderosa do que o foguetão

ful than the rocket that took man to the moon. Does this

que levou o homem à Lua. Este exemplo não demonstra

example not show that mankind is quick at adopting

que a humanidade adopta a inovação de forma rápida?

innovation?

Portugal é um bom país para as empresas tecnológicas?

Is Portugal a good country for tech companies?

Sim, Portugal é um excelente país para as empresas tec-

Yes, Portugal is an excellent country for tech compa-

nológicas. Julgo que não podemos perder a noção de que os

nies. I think that we should not lose sight of the fact that

portugueses foram os precursores das descobertas e, por

the Portuguese were pioneers with their discoveries and,

incrível que pareça, está nos nossos genes a exploração

incredible as it may seem, exploring new paths, as well as

de novos caminhos, bem como o famoso «desenrascar»,

our famous «make-do» attitude of figuring stuff out, is

o que nos leva mais longe do que os que têm pensamento

in our genes, taking us further than anyone with a strict-

estritamente definido. Ora, as tecnológicas, pelo facto de

ly-defined way of thinking. So, tech companies, because

serem inerentemente inovadoras, beneficiam aqui da nos-

they are inherently innovative, benefit from our most im-

sa matéria-prima mais relevante: as pessoas.

portant raw material: people.

O que o atrai no negócio das startups?

What attracts you to the startup business?

Eu entrei neste mundo principalmente porque queria

I entered this world mainly because I wanted to help en-

ajudar empreendedores de uma forma que era inexistente

trepreneurs in a way that just didn’t exist when I started

no tempo em que comecei as
minhas empresas de tecnologia. Assim, por um lado, teTEXTO TEXT SÉRGIO GOMES DA COSTA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DIREITOS RESERVADOS

nho uma satisfação pessoal
pelo facto de poder contribuir para o sucesso de projectos inovadores; por outro,
este é um mundo que nos

Sérgio Rodrigues

my tech companies. So, on

«Os projectos não nascem da
cabeça das máquinas, mas sim da
cabeça das pessoas» \\ «Projects
don’t come out of a machine’s head,
rather from the minds of people»

expõe a quem pensa «fora
da caixa» e isso é fulcral para quem não quer cristalizar.

the one hand, I enjoy the
personal satisfaction of being able to contribute to the
success of innovative projects; and on the other, this
is a world that exposes us to
those who think «outside of
the box» and this is crucial

for those who do not want to stagnate.

ENGENHEIRO ELECTROTÉCNICO \\ ELECTRICAL ENGINEER

Qual foi a melhor aposta que fez nesse domínio?
Os investimentos em startups têm de ser estruturados

What was the best investment you have made in
this area?

Tem passado a vida a inventar produtos em áreas tecno-

He has spent his life inventing products in technological

de forma a acomodar nove falhas em cada dez tentativas.

Investments in startups have to be structured, so as to

lógicas. Diz que não se formou em engenharia, nasceu já

areas. He says that he didn’t study engineering, he was

O medo de falhar tem de ser posto de lado. Eu diria que a

accommodate nine failures in every ten attempts. The

engenheiro, pelo que a procura de soluções é um instinto.

born an engineer, whereby his quest for solutions comes

Nanopaint, uma empresa de nanotecnologia que investiga

fear of failure has to be placed to one side. I would say that

Essa inventividade levou-o a criar a sua primeira empre-

instinctively. This inventiveness led him to create his first

tintas inteligentes, que permitem a qualquer superfície ser

Nanopaint, a nanotechnology company researching smart

sa, em 2006, tendo-se seguido uma série de outras. Diri-

company in 2006, and this has been followed by many

um sensor, pode ser uma estrela não só da lista dos nossos

inks, which allow any surface to be a sensor, might be a

ge actualmente o desenvolvimento de produtos da Sage

others. He is currently in charge of product development

investimentos como pode levar longe o nome de Portugal.

star, not only on the list of our investments, but might also

Portugal, mas a sua actividade estende-se a outras áreas,

for Sage Portugal, but he also works in other areas, and is

sendo um convicto investidor em startups, área em que a

a keen investor in startups, an area in which patience and

Diz que o mais importante é as pessoas. Isto não é para-

paciência e a experiência são fulcrais para enfrentar uma

experience are key when dealing with a lower rate of suc-

doxal vindo de quem trabalha com máquinas e inteligên-

taxa de sucesso reduzida. Talvez ajude o facto de, além de

cess. The fact that he is an optimist by nature, as well as

cia artificial?

engenheiro, ser optimista por natureza.

being an engineer, may help.

take the name of Portugal a long way.

Pode parecer, mas não é. O facto é que os projectos não

You say that people are the most important thing. Is this
not paradoxical coming from someone who works with
machines and artificial intelligence?

nascem da cabeça das máquinas, mas sim da cabeça das

It may seem so, but it isn’t. The fact is that projects don’t

Como inventor e empreendedor em áreas tão dinâmi-

As an inventor and entrepreneur in such dynamic areas,

pessoas. Da mesma maneira, a execução não é efectua-

come out of a machine’s head, rather from the minds of

cas, costuma dar por si a pensar que o mundo é demasiado

do you often find yourself thinking that the world is too

da pelas máquinas, mas sim pelas pessoas. Nós devemos

people. In the same way, they are not carried out by ma-

lento?

slow?

considerar as máquinas, sejam elas inteligentes ou não,

chines, rather by people. We must see machines, whether

como a ferramenta que nos permitirá chegar a um objecti-

intelligent or not, as the tool that enables us to achieve a

vo; não deverão ser elas próprias a medida do sucesso.

goal; they should not be the measure of success.

É um facto que, quando se tentam implementar ideias

It is a fact that when they try to implement new ideas

novas, o mundo tende a manter a sua inércia, o que dá

the world tends to maintain its inertia, which always gives

sempre a impressão de que tudo demora demasiado

the impression that everything takes too long. However,
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A Olhar de Prata desenvolveu recentemente uma colecção de óculos em parceria com o estilista Filipe Faísca.

to explore this concept within a field that I was very familiar with.

Este tipo de parcerias é importante para a empresa e é para
continuar?

Olhar de Prata recently developed an eyewear collection

O Filipe Faísca queria algo muito invulgar e arrojado. Foi

in partnership with fashion designer Filipe Faísca. Is this

um grande desafio desenvolver algo tão especial e foi com

type of partnership important for the company and will

enorme satisfação que estabelecemos a parceria na cria-

there be more of them?

ção de uma peça tão marcante. Este tipo de parcerias são
sem dúvida para continuar.

Filipe Faísca wanted something very unusual and bold.
It was a great challenge to develop something so special
and it gave us great satisfaction to forge this partnership in

De que forma a tecnologia anda de mãos dadas com a
Olhar de Prata?

the creation of such a striking piece. This type of partnership will undoubtedly continue.

A Olhar de Prata não é só moda e luxo. Na sua essência,
é uma óptica, pelo que a vertente ‘saúde’ norteia o nosso
serviço. Porque não há dois olhos iguais, estamos cons-

How does technology go hand in hand with Olhar
de Prata?

tantemente a renovar os nossos equipamentos para uma

Olhar de Prata is not just about fashion and luxury. In its

melhor aferição da correcção necessária a cada cliente.

essence it is an optician’s, so its ‘health’ aspect guides our

Fazemos óculos graduados com lentes personalizadas

service. As no two eyes are the same, we are constantly

única e exclusivamente para
os olhos de cada cliente.
O que distingue a Olhar de
Prata das outras ópticas?
Toda a experiência de uma
TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DIREITOS RESERVADOS

visita a uma das lojas Olhar
de Prata é diferente. Há uma
preocupação em pesquisar as
mais recentes novidades da

renewing our equipment to

«A Olhar de Prata não é só moda e
luxo. Na sua essência, é uma óptica,
pelo que a vertente ‘saúde’ norteia o
nosso serviço» \\ «Olhar de Prata
is not just about fashion and luxury.
In its essence it is an optician’s, so its
‘health’ aspect guides our service»

moda eyewear a nível mun-

better gauge the correction
needed for each customer.
We make corrective glasses
with unique personalised
lenses, exclusively for each
customer’s eyes.
What sets Olhar de Prata
apart from other opticians?
The entire experience of a

Tiago Alves

dial, o que resulta num portefólio de marcas que oferece não

visit to one of the Olhar de Prata stores is different. Research

só diversidade, mas também estilo e design, alinhado com

into the latest innovations in eyewear fashion worldwide is

CEO DA OLHAR DE PRATA \\ CEO OF OLHAR DE PRATA

as tendências mais actuais. Para além das colecções de

of great concern, resulting in a portfolio of brands that of-

óculos e produtos lifestyle, o atendimento personalizado e

fers not only diversity but also style and design, in line with

todos os serviços associados são de excelência.

the latest trends. In addition to the eyewear collections and

Nasceu em Lisboa e o mundo da óptica fez parte dos seus

He was born in Lisbon and the world of optics caught his

interesses desde cedo. Começou por tirar um curso técnico

interest from an early age. He began by taking a technical

e integrou a Grand Vision, concluindo, simultaneamente, a

course, before joining Grand Vision, while simultaneously

formação superior em Optometria. Conciliando o seu inte-

finishing a degree in optometry. Combining his interest

Em Outubro do ano passado demos um grande passo ao

resse e formação em óptica com a moda e o luxo, conceitos

and education in optics with his fascination for fashion

abrirmos na Avenida da Liberdade a nossa Concept Store

que o fascinam, Tiago Alves abriu, em 2010, a primeira loja

and luxury, in 2010 Tiago Alves opened the first Olhar de

e, no dia 18 de Julho deste ano, inaugurámos uma boutique

Olhar de Prata. Outras se lhe seguiram, sendo que 2017 foi

Prata store. This was followed by others, and 2017 marked

no Vila Vita Parc Resort & Spa, no Algarve.

um ano especialmente profícuo para a empresa: inaugura-

a particularly successful year for the company: the open-

year, on July 18, we opened a boutique in the Vila Vita Parc

ção da primeira concept store, na lisboeta Avenida da Li-

ing of its first concept shop on the Avenida da Liber-

Resort & Spa, in the Algarve.

berdade, e de uma loja no Algarve, no Vila Vita Parc Resort.

dade, in Lisbon, and a shop in the Algarve, in the Vila Vita

lifestyle products, our personalised service and all associA expansão da empresa, nomeadamente a abertura de

ated services are of exceptional standards.

novas lojas, está no seu horizonte?
Any plans to expand the company on the horizon, in
particular the opening of new stores?
Last October we took a major leap when we opened
our Concept Store on the Avenida da Liberdade and this

Parc Resort.
O que o levou a fundar a Olhar de Prata e qual a razão de
ter apostado num conceito de moda e luxo?
A óptica é um negócio de família e eu sempre tive um

What led you to found Olhar de Prata and what is the
reason behind investing in a fashion and luxury concept?

gosto especial por artigos diferenciados, alternativos ao

Optics is our family business and I have always had a

mercado global e pelo luxo. A Olhar de Prata foi uma opor-

special taste for unique items, alternatives to the global

tunidade para explorar esse conceito, num ramo que co-

market, and for luxury. Olhar de Prata was an opportunity

nhecia bem.
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da nossa família e, desta forma, vi-me envolvido num

even went so far as to alter the floor plan. This moment

processo empolgante que chegou mesmo ao ponto de al-

proved decisive in arousing my interest in architecture.

terarmos a planta. Este momento foi decisivo para despertar o meu interesse pela arquitectura.

You created the practice Arqui + in 2003. What difficulties did you encounter in the market at the time? Have

Criou o atelier Arqui+ em 2003. Que dificuldades encontrou no mercado à época? Foram ultrapassadas?

the ‘boom’ of German investment in the Algarve, which

investimento alemão no Algarve, que veio impulsionar a

boosted the quality of our construction. This investment

qualidade na nossa construção. Este investimento captou

captured the attention of other Europeans, who also in-

a atenção de outros europeus, que investiram também na

vested in Quinta do Lago, Vale do Lobo and Vilamoura.

Quinta do Lago, Vale do Lobo e Vilamoura. Passados 15 anos,

After 15 years, there is good land management, limiting

existe uma boa gestão territorial, limitando a intervenção

architectural intervention, protecting nature and the com-

arquitectónica, protegendo a natureza e o interesse colecti-

mon interest, and raising the quality of life in this area,

vo e elevando a qualidade de vida nesta zona, que, felizmen-

which fortunately serves as an example for other areas of

te, serve de exemplo para outras zonas do Algarve.

the Algarve.

nuar a criar?
únicas adequadas a um determinado cliente. Este tem
a sua forma própria de viver
que se reflecte na arquitectura. No habitar, embora haja
pontos comuns e universais,
há também muitas particularidades que mudam de
acordo com cada cliente. São
precisamente estes elementos que gosto de explorar na
arquitectura.

ARQUITECTO E CEO DA ARQUI+ \\ ARCHITECT AND CEO OF ARQUI+

What inspires you and motivates you to keep on
creating?

Fazer sempre um projecto único com características

Vasco Vieira

They have been overcome. It was at the beginning of

Foram ultrapassadas. Estava-se no início do ‘boom’ do

O que é que lhe dá inspiração e motivação para conti-

TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DIREITOS RESERVADOS

they been overcome?

Always doing a unique project with unique character-

«O nosso novo atelier articula a
Arquitectura e as Artes: vamos
promover obras contemporâneas
de jovens artistas portugueses
na galeria de Arte» \\ «Our new
practice combines architecture and
the arts: we are going to promote
contemporary works by young
Portuguese artists in the art gallery»

Há alguma imagem de
marca nas obras que cria?

istics that match a particular client. The client has his
own way of living, which is
reflected in the architecture.
When it comes to home living, although there are common and universal points,
there are also many peculiarities that change according to each client. These are
precisely the elements I enjoy exploring in architecture.
Is there any hallmark to

the works you create?

Quando desenho um projecto, a imagem de marca não

When designing a project, hallmarks are not my concern,

Nasceu em Joanesburgo, África do Sul, onde se licenciou

He was born in Johannesburg, South Africa, where he

é uma preocupação minha, mas sim do promotor. No meu

rather the developer’s. In my designing process, I ascertain

em Arquitectura pela University of the Witwatersrand. Em

gained a degree in architecture from the University of the

processo de projectar, afiro no desenho se está tudo a fun-

if everything is working well in the design. My preoccu-

1994, Vasco Vieira muda-se para Portugal, onde começa a

Witwatersrand. In 1994, Vasco Vieira moved to Portugal,

cionar bem. As minhas preocupações são outras, especulo

pations are elsewhere; I consider how volumes interact,

trabalhar no Vale do Lobo, no Algarve. Depois de ter sido

where he stared working in Vale do Lobo, in the Algarve.

o jogo de volumes, a harmonia, a proporção, a luz, a escala,

harmony, proportion, light, scale, etc. The quest for and the

nomeado arquitecto chefe e director de construção do

After being made chief architect and director of construc-

etc. A procura e obtenção do equilíbrio entre o belo e a fun-

attainment of the balance between beauty and function is

prestigiado resort, Vasco decide abrir o seu próprio atelier,

tion of the prestigious resort, Vasco decided to open his

ção faz-se com a articulação da distribuição dos espaços

achieved through how spaces are interconnected and dis-

o Arqui+. Era o ano de 2003. A qualidade dos seus projec-

own studio, Arqui +. The year was 2003. The quality of his

e as suas proporções adequadas às expectativas do clien-

tributed and how their proportions meet with the client’s

tos, quer privados, quer públicos, tem sido amplamente

projects, both private and public, has been oft awarded, as,

te. A arquitectura tem de ser bela, mas também funcional.

expectations. Architecture has to be beautiful, but also

premiada, como, em 2004, quando foi considerado um dos

in 2004, when he was considered one of the ten best archi-

E os meus projectos contêm esse equilíbrio entre o belo e

functional. And my projects contain this balance between

dez melhores arquitectos do mundo pela revista Homes

tects in the world by Homes Overseas magazine.

a função.

beauty and function.

Overseas.
How did your taste for architecture come about?
Como nasceu o gosto pela arquitectura?

Qual seria o seu projecto de sonho?

What would be your dream project?

Art was always present in our house, through my par-

Já estamos a concretizar um dos meus projectos de so-

We are already creating one of my dream projects: our

A Arte sempre esteve presente na nossa casa, por in-

ents’ influence. They both painted. I always liked to draw,

nho: o nosso novo atelier no Algarve. É um projecto que

new practice in the Algarve. It is a project that combines

fluência dos meus pais. Ambos pintavam. Sempre gostei

and when I was about 11, we moved house. My parents de-

articula a Arquitectura e as Artes: vamos promover obras

architecture and the arts: we are going to promote contem-

de desenhar e, por volta dos 11 anos, mudámos de casa.

cided to fit the house to the needs of our family and this

contemporâneas de jovens artistas portugueses na gale-

porary works by young Portuguese artists in the art gal-

Os meus pais decidiram adequar a casa às necessidades

way I found myself involved in an exciting process that

ria de Arte. Para além deste, os sonhos dos clientes ofere-

lery. Beyond this, my clients’ dreams bring me the exhila-

cem-me o extraordinário entusiasmo de tornar realidade

ration experienced when making their dreams come true.

os seus sonhos.
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INSPIRING PLACES

MILAIDHOO ISLAND
MALDIVES
Luxo reinventado \\ Luxury reinvented
TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY © MILAIDHOO ISLAND MALDIVES
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Era uma vez uma ilha, no Atol de Baa das Maldivas, em

There was once an island, in Baa Atoll, in the Mal-

pleno coração de uma Reserva da Biosfera da UNESCO.

dives, right in the heart of a UNESCO Biosphere Reserve.

Milaidhoo é o seu nome, mas poder-se-ia chamar paraí-

Milaidhoo is its name, but it could just as easily be called

so: banhado por águas quentes azuis turquesa, envol-

paradise: bathed by warm, turquoise-blue waters, sur-

to por areias brancas e finas e rodeado por um recife de

rounded by fine, white sand and encircled by a vibrantly

corais vibrante.

coloured reef.

Não importa quando aquele pedaço de terra se ergueu no

It doesn’t matter when that piece of land rose up from

mar, porque a história de Milaidhoo começou a ser escrita

the sea, because the first lines of the story of Milaidhoo

em Novembro último, com a
abertura do Milaidhoo Island
Maldives, um boutique resort
que reinventa o conceito de
luxo, fazendo com que os
hóspedes escrevam e sejam
protagonistas das suas próprias férias de sonho.
É pequenina, mas a ilha/
resort é perfeita para os
amantes da natureza, já que
é abundante em vegetação tropical, e o recife, que

started being written last

O Milaidhoo Island Maldives
convida à informalidade, a passeios
românticos, a jantares à luz das velas,
a banhos perfumados com pétalas de
flores. \\ Milaidhoo Island Maldives
provides a compelling venue for
informality, romantic strolls, candlelit
dinners, baths perfumed with
flower petals.

a abraça completamente,

November, with the opening of Milaidhoo Island Maldives, a boutique resort that
reinvents the concept of
luxury, ensuring guests can
write and be the main characters in their own dream
holidays.
It’s very small, but the
resort-island is perfect for
nature lovers, given the
abundance of tropical vegetation, and the reef, entirely

é ideal para a prática de mergulho. A pesca, os desportos

embracing it, is ideal for scuba diving. Fishing, non-mo-

aquáticos não motorizados, a observação de golfinhos, de

torised water sports, dolphin, manta ray and whale shark

raias, de tubarões-baleia, e outras actividades de conser-

watching, and other conservation activities led by a ma-

vação orientadas por um biólogo marinho são opções per-

rine biologist are perfect options to intersperse moments

feitas para intercalar com o dolce far niente.

of dolce far niente.
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Mas a isla bonita, para além do Índico, tem outro mar de

But the isla bonita, in addition to the Indian Ocean, has

atracções. Apesar de ser um 5 estrelas, o Milaidhoo Island

another ocean of attractions. Despite being a five-star re-

Maldives convida à informalidade, a passeios românticos,

sort, Milaidhoo Island Maldives provides a compelling ven-

a jantares à luz das velas, a banhos perfumados com pé-

ue for informality, romantic strolls, candlelit dinners, baths

talas de flores, ou a outros mimos. Cada uma das 50 espa-

perfumed with flower petals, or other treats. Each of the 50

çosas e climatizadas villas – com mobiliário inspirado em

spacious, air-conditioned villas – with furniture inspired by

motivos maldivos e telhados de colmo – tem uma piscina

Maldivian motifs and thatched roofs – has a private fresh-

de água doce privada que se abre a 180 graus para que os

water pool, opening up 180 degrees, so that you can con-

olhares contemplem a beleza natural da ilha. Um anfitrião

template the natural beauty of the island. A host is always

está sempre à disposição para garantir que cada deta-

available to ensure that every detail is irreproachable, from

lhe seja irrepreensível, desde a organização de excursões,

organising excursions, booking spa treatments or simply

marcações no spa ou simplesmente para se assegurar que

to make sure fridge is stocked with your favourite wines.

o frigorífico tem os vinhos preferidos.

The three restaurants and two bars have been designed

Os três restaurantes e os dois bares foram pensados para

to arouse the senses, offering excellent meals, without

atrair os sentidos, oferecendo excelentes refeições, sem

ever demanding a dress code. Indeed, guests are invit-

nunca exigir um dress code. Aliás, os comensais são con-

ed to come barefoot. The spa over the water has four

vidados a entrar descalços. O spa sobre a água tem quatro

treatment suites and guests can enjoy daily yoga and

suítes de tratamento e os hóspedes podem usufruir diaria-

meditation classes.

mente das aulas de ioga e meditação.

This private luxury island is reached by a scenic sea-

Esta ilha privada de luxo é alcançada num hidroavião

plane ride lasting 35 minutes from Male International

cujo voo panorâmico, a partir do Aeroporto Internacional

Airport. Once you touch down, memorable moments and

de Male, a capital, dura 35 minutos. Chegados lá, somar-se-

experiences come in quick and never-ending succession.

-ão momentos e experiências memoráveis.
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LUXURY

STYLE

MEDUSIS CLUB

Um espaço único para um conceito singular
A unique space for a special concept
TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©DIREITOS RESERVADOS

Quatro amigos uniram-se com um sonho em comum:

Four friends with a shared dream have joined forces: to

criar um lugar diferenciado, que conciliasse uma arquitec-

create a unique venue that combines unique architecture,

tura única, um luxo discreto, uma gastronomia de assina-

discreet luxury, fine cuisine, professional mixology, music,

tura, a mixologia profissional, a música, o fantástico clima

the Algarve’s fantastic climate and many happy moments.

do Algarve e muitos momentos felizes. Nasceu assim o

Medusis Club thus came into being just outside the pres-

Medusis Club, às portas do prestigiado resort Quinta do

tigious resort of Quinta do Lago. Throughout the year, un-

Lago. Durante todo o ano, sob o sol quente, ao pôr-do-sol,

der the hot sun, at sunset, or beneath the stars, with the

ou debaixo das estrelas, tendo como epicentro a fantástica

fantastic swimming pool as its epicentre, the gardens that

piscina, os jardins que a rodeiam, ou o requintado restau-

surround it, or the exquisite lounge restaurant, parties, el-

rante lounge, as festas, elegantes, mas descontraídas, ce-

egant but relaxed, celebrate joy and a unique and vibrant

lebram a alegria e um estilo de vida único e vibrante, aces-

lifestyle, accessible via the use of a personalised mem-

sível através de um cartão personalizado.

ber’s card.
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Dois aquários gigantes com medusas ajudam a explicar

Two giant aquariums with jellyfish (medusa in Portu-

o nome. Chama-se Medusis e é um espaço de divertimen-

guese) help to explain the name. Medusis is an entertain-

to que mistura luxo discreto e descontraído com um servi-

ment venue that blends discreet and relaxed luxury with

ço de qualidade e com a certeza de um lugar diferenciado

quality service and with the certainty of a unique setting

que preconiza um estilo de vida único e vibrante a todos os

that advocates an exclusive and vibrant lifestyle for all

seus membros.

its members.

O recém-aberto Medusis Club situa-se no Algarve,

The recently opened Medusis Club is located in the

abeirado da renomada Quinta do Lago, e protagoniza mo-

Algarve, right next to the renowned Quinta do Lago, and

mentos verdadeiramente únicos, em que os animados

is home to truly unique moments, where exciting days

dias ao redor da piscina e de um belíssimo jardim dão lu-

around the pool and the beautiful garden give way to el-

gar a noites elegantes, mas não menos felizes. Iluminada,

egant but just as happy evenings. The lit pool becomes

a piscina torna-se o ponto
focal do espaço nocturno,
em que o ambiente é inundado por batidas lounge,
criando

uma

descontraída

atmosfera
e

elegante,

perfeita para socializar ao
sabor dos melhores cocktails, numa experiência
de mixologia profissional
– com os gins a marcarem
presença forte nos sunsets
e serões prolongados do
Medusis – e um programa

Medusis mistura luxo discreto e
descontraído com um serviço de
qualidade e com a certeza de um
lugar diferenciado que preconiza um
estilo de vida único e vibrante.\\
Medusis blends discreet and relaxed
luxury with quality service and with
the certainty of a unique setting that
advocates an exclusive and vibrant
lifestyle.

musical de relevo, com artistas nacionais e internacionais.

the focal point of the venue
at night, when the setting
is flooded by lounge beats,
creating a relaxed and elegant atmosphere, perfect
for socialising to the taste of
the finest cocktails, in a professional mixology experience - with gins enjoying a
strong presence at sunset
and throughout the long
evenings at Medusis - and
a standout music line-up,
featuring national and international artists.

Covering a total area of 11,000

sqm, the project came

O projecto, com uma área total de 11 mil m2, nasceu da

into being thanks to the friendship and common dream of

amizade e do sonho comum de quatro sócios que quise-

four partners who wanted to create something completely

ram criar algo completamente diferente. Para tal contac-

different. They contacted Vasco Vieira, a renowned South

taram Vasco Vieira, um reconhecido arquitecto natural da

African born architect, who has developed extraordinary

África do Sul que tem desenvolvido projectos extraordiná-

projects in the Algarve’s leading resorts. As the project re-

rios nos melhores resorts do Algarve. Uma vez que o pro-

quired distinctive lighting, they hired one of the best: By-

jecto requeria uma iluminação diferenciada, contrataram

Beau studio, of prestigious lighting designer Beau McClel-

dos melhores: o estúdio ByBeau, do prestigiado designer

lan, creator of the world’s largest chandelier in Qatar. The

de iluminação Beau McLellan, criador do maior candelabro

atmosphere is elegant, simple and relaxed. Bespoke furni-

do mundo, no Qatar. A atmosfera é elegante, simples e des-

ture, such as sofa beds, sun loungers, or private pergolas,

contraída. A mobília feita sob medida, como os sofás-cama,

stunning architecture and fine cuisine work together

as espre

guiçadeiras, ou as pérgulas privadas, a arquitectura deslum-

to create the perfect setting to celebrate life and unwind.

brante e a cozinha de assinatura operam juntos para criar o

Snacks by the pool, brunches, light meals, long summer

cenário perfeito para celebrar a vida e relaxar. Lanches à bei-

lunches with friends, or more sophisticated dinners in the

ra da piscina, brunchs, refeições mais leves, longos almoços

dining area, with sushi and sashimi services, prepared

de verão com os amigos, ou jantares mais sofisticados na

by the talent of renowned chefs, help channel the Medu-

área de refeições, com serviços de sushi e sashimi, prepa-

sis concept. Private events for groups of various sizes are

rados pelo talento de reconhecidos chefs, contribuem para

also a possibility, whether for friends, birthday parties or

sublimar o conceito do Medusis. Eventos privados também

corporate.

são possíveis, para grupos de variadas dimensões, tanto

The party can kick off by the pool, with a glass of cham-

para amigos, festas de aniversário ou para empresas.
A festa poderá começar
junto à piscina, com um
copo de champanhe, céu
azul e boas vibrações, ou
dentro de portas, para uma
experiência

gastronómica

incrível, num ambiente íntimo desenhado para responder a todos os desejos.
Neste restaurante lounge,
marcado por uma arquitectura conceptual única e um

pagne, blue skies and good

O projecto, com uma área total de
11 mil m2, nasceu da amizade e do
sonho comum de quatro sócios que
quiseram criar algo completamente
diferente. \\ With a total area of 
11,000 sqm, the project came into
being thanks to the friendship and
common dream of four partners
who wanted to create something
completely different.

serviço exemplar, a gastro-

credible gastronomic experience, in a cosy atmosphere
designed to meet any wishes. Marked by unique conceptual architecture and exemplary service the lounge
restaurant’s fine cuisine is
based on light food, while
also including dishes inspired by local cuisine, the
sea and the Ria Formosa,
making it the perfect place
for romantic evenings or in-

nomia de assinatura assenta em comida ligeira, incluindo também pratos inspirados

vibes, or indoors, for an in-

formal dinners, with a touch
of modernity and refinement.

na cozinha local, no mar e na Ria Formosa, sendo o local

To be able to enjoy this unique venue, which puts on

perfeito para serões românticos, ou jantares informais,

events all year round, some of them featuring surprises,

com um toque de modernidade e requinte.

Medusis needs to know its customers. So personalised

Para se poder usufruir deste espaço diferenciado, que

gold or standard membership cards will give you access to

proporciona eventos todo o ano, alguns deles marcados

a world apart, to a private club with an elegant, casual and

pelo factor surpresa, é necessário que o Medusis conheça

inviting atmosphere. Medusis is its name.

os seus clientes. Assim os cartões de membro normal ou
gold personalizados darão acesso a um mundo à parte, a
um clube privado de atmosfera elegante, casual e convidativa. Medusis é o seu nome.
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INSPIRING PLACES

AMANPULO
PHILIPPINES

Tão perto do mar, mais perto do céu
So close to the sea, closer to the sky
TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©DIREITOS RESERVADOS
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Mais de sete mil ilhas parecem flutuar no mar. Invaria-

More than seven thousand islands look as if they’re

velmente são debruadas por areias finas e alvas e abraça-

floating in the sea. Invariably they are bordered by fine

das por um mar azul-turquesa, lar de uma das mais ricas

white sand and embraced by a turquoise sea, home to one

biodiversidades marinhas do mundo. Em terra firme, há

of the world’s richest marine biodiversities. Back on terra

verdejantes campos de arroz, imponentes vulcões, caver-

firma, there are verdant rice fields, impressive volcanoes,

nas, lagos, cascatas e muitos outros predicados dignos de

caves, lakes, waterfalls, and many other attributes worthy

bilhete-postal. A natureza
ou, a existir, qualquer entidade suprema, foi generosa
neste país/arquipélago do
continente asiático.
Ainda que perdida no Mar
de Sulu, no sul das Filipinas,
Pamalican, uma pequena
ilha do grupo Cuyo que pertence à província de Palawan, foi descoberta pela cadeia de resorts Aman que a
comprou a uma família que
ali mantinha uma plantação de coqueiros. Acessível
apenas por avião, a partir

of a postcard. Nature or, if it

Pamalican está rodeada por um
areal imaculado e por um mar que
parece ainda mais azul do que no
resto do arquipélago, sendo difícil,
por vezes, distinguir onde o mar
acaba e começa o céu.\\ Pamalican
is surrounded by pristine sand and
a sea that looks even bluer than in
the rest of the archipelago, making it
hard sometimes to distinguish where
the sea ends and the sky starts.

de Manila, a capital das Fili-

exists, any supreme entity,
was generous in this Asian
country / archipelago.
Although lost in the Sulu
Sea, in the southern Philippines, Pamalican, a small
island of the Cuyo group
that belongs to the province
of Palawan, has been discovered by the Aman resort
chain, buying it from a family who had a coconut plantation there. Only accessible
by plane from Manila, the
capital of the Philippines,
Pamalican is surrounded by

pinas, Pamalican está rodeada por um areal imaculado e

pristine sand and a sea that looks even bluer than in the

por um mar que parece ainda mais azul do que no resto do

rest of the archipelago, making it hard sometimes to dis-

arquipélago, sendo difícil, por vezes, distinguir onde o mar

tinguish where the sea ends and the sky starts. As if that

acaba e começa o céu. Como se não bastasse, está rodeada

were not enough, it is surrounded by coral reefs, making

por recifes de coral, não sendo difícil de perceber por que

it easily identifiable as a diver’s paradise. This is a pri-

razão é um paraíso para mergulhadores. Esta é uma ilha

vate island, dedicated entirely to the luxurious Amanpulo
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NASCEU EM SINTRA
UM CONCEITO INOVADOR

privada, inteiramente dedicada ao luxuoso Amanpulo Re-

Resort. The accommodation, casitas and villas, follow the

sort. As acomodações, casitas e villas, seguem a estética

chic/rustic style employed throughout the resort, and cre-

do chique/rústico de todo o resort, sendo uma versão mo-

ate a modern version of traditional Filipino houses, yet with

derna das tradicionais casas filipinas, ainda que com todas

every contemporary amenity. Although rest, romance, dif-

as comodidades contemporâneas.

ficult to describe landscape and exceptional services are

Ainda que o descanso, o romance, a paisagem difícil de

the main reasons travellers choose Amanpulo, the resort

descrever ou os serviços exímios sejam os principais mo-

offers many options to break with the sweet pleasure of

tivos pelos quais os viajantes elegem Amanpulo, o resort

doing nothing at all. Activities can begin on land, with a

oferece muitas opções para quebrar o prazer de não fazer

trip to the fully equipped gym, with a game of tennis, with a

coisa nenhuma. As actividades podem começar em terra,

bike ride and walks, perhaps to see the lush native plants,

com uma ida ao ginásio completamente equipado, com um

the dozens of species of birds that inhabit the island and

jogo de ténis, com um passeio de bicicleta e caminhadas,

the turtle nesting sites. Available for novices and experts,

quiçá para poder ver as exuberantes plantas indígenas, as

adventures at sea include sailing, scuba diving, windsurf-

dezenas de espécies de aves que habitam a ilha e os locais

ing, boating and fishing, among others. When night falls,

de nidificação de tartarugas marinhas. Disponíveis para

after the ruby red sky

indulges your eyes, a telescope

novatos e especialistas, as aventuras no mar incluem vela,

brings the stars closer and you won’t feel like surrendering

mergulho, windsurf, passeios de barco, pesca, entre outras.

to sleep as dawn approaches, such is the sensation of what

Quando a noite cai, depois do céu de rubi saciar os olhos,

you might miss in dreams with your eyes closed…

VILA GALÉ SINTRA
RESORT HOTEL, CONFERENCE & REVIVAL SPA

Localizado na Várzea de Sintra, o Vila Galé Sintra diferencia-se pela aposta na área da saúde
e é pensado para famílias. Com uma forte componente de wellness e bem-estar, disponibiliza
massagens, consultas de nutrição, programas de reeducação alimentar e tratamentos estéticos.
Este projeto engloba um hotel apartamento de cinco estrelas e dez blocos de apartamentos turísticos.

um telescópio astronómico aproxima as estrelas e não
que se perde nos sonhos dos olhos fechados...
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www.vilagale.com

•

sintra.vendas@vilagale.com

•

+351 961 897 459
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apetece entregar o sono ao crepúsculo, tal é a sensação do

HEALTH

WELLNESS

TAUERN SPA

As montanhas, o vale e… o céu!
The mountains, the valley and... heaven!
TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY © TAUERN SPA

Das montanhas ao redor, por vezes cobertas de neve,

From the surrounding mountains, sometimes cov-

uma construção peculiar ressalta na paisagem do vale. Es-

ered with snow, a peculiar construction catches your

tamos na Áustria, no Parque Nacional Hohe Tauern, mais

eye in the landscape of the valley. We are in Austria,

propriamente em Kaprun. Não é certo que nos cruzemos

in the High Tauern National Park, more precisely in

com uma qualquer personagem tirolesa, mas garantida-

Kaprun. It’s not entirely certain if we’ll come across any

mente haverá aventura, acção e alegria, enquanto o ski,

Tyrolean character, but there will definitely be adven-

ou outra qualquer engenhoca, desce doce ou vertiginosa-

ture, action and joy, as our skis, or any other contrap-

mente a montanha.

tion, gently or vertiginously go down the mountain.

Depois da adrenalina travestida de gelo… o céu! Inseri-

After the adrenaline rush of ice... heaven! Housed

do no Hotel com o mesmo nome, o Tauern SPA é um dos

within in the hotel of the same name, the Tauern SPA

maiores e mais belos Spas da Áustria, com uma área total

is one of the largest and most beautiful spas in Austria,

de aproximadamente 20.000 m². Um dos maiores trunfos

with a total area of approximately

20,000 sqm. One of

do projecto é a sua abordagem sofisticada e holística. A

the project’s greatest assets is its sophisticated and ho-

área de Spa está situada a sul, criando assim um espaço ao

listic approach. The spa area is located to the south, thus

ar livre protegido, acentuando a beleza do vale e, simulta-

creating a protected outdoor space, accentuating the

neamente, a clareza da arquitectura.

beauty of the valley and, at the same time, the defini-

13 saunas (sauna finlandesa, banho de ervas, sauna

tion of the architecture.

de água salgada, etc.) e 12 piscinas são um sinal claro de

13 saunas (Finnish sauna, herbal bath, salt water sau-

que todos encontrarão o seu espaço de descontracção. O

na, etc.) and 12 pools are a clear sign that everyone will

Tauern SPA possui mais de 17 salas de tratamento para mi-

find their space to relax. The Tauern SPA has more than

mar o rosto, o corpo… e alma. As crianças têm também um

17 treatment rooms to pamper your face, body... and

cantinho especial, o Kidstein. A área de fitness oferece uma

soul. Children also have a special little area – ‘Kidstein’.

ampla gama de equipamentos para um treino alternativo à

The fitness area offers a wide range of equipment for

aventura nas montanhas. E os restaurantes do Hotel, para

an alternative workout to adventure in the mountains.

além da cozinha internacional, servem também pratos

And the hotel’s restaurants, in addition to international

saudáveis, tão condizentes com a área de bem-estar.

cuisine, also serve healthy dishes, so in keeping with

E quando o Verão se encosta às montanhas e a neve dá
lugar a um tapete verde lima, o Tauern SPA é sempre o céu:
um lugar de paz, de beleza e de harmonia.

the wellness area.
And when summer comes to the mountains and the
snow gives way to a lime green carpet, the Tauern SPA
is always heaven: a place of peace, beauty and harmony.
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An old stable dating from the 18th century had been given

nova roupagem, através de uma renovação simples mas

a new lease of life, through a simple yet careful renovation,

esmerada que em tudo se coaduna com os sabores. A par

which perfectly matches the flavours. In addition to the

SUPREME FLAVOURS

dos acertados traços arquitectónicos que mantiveram o pé

architectural features, which retained the double height

RESTAURANTE
FERRUGEM

direito alto e as paredes de granito, os bons atoalhados, a

ceilings and the granite walls, the fine linen, the simple

decoração sóbria e iluminação suave contribuem para o

décor and soft lighting contribute to the environment of

ambiente de discreta elegância.

discreet elegance.

Portugalidade à mesa
The taste of Portugal

TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY © RESTAURANTE FERRUGEM
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A um antigo estábulo do séc. XVIII foi-lhe dada uma

Renato Cunha é o mentor deste projecto que tem con-

Renato Cunha is the mentor behind this project, which

quistado reconhecimento nacional e internacional. O Res-

has garnered national and international recognition.

taurante Ferrugem, em Portela, Vila Nova de Famalicão,

Restaurante Ferrugem, in Portela, Vila Nova de Famalicão,

tem sido agraciado com inúmeros prémios, assim como

has been awarded many awards, just as Renato – cook,

Renato – cozinheiro, enófilo, gastrónomo, docente univer-

oenophile, gourmet, university professor and creative

sitários e criativo – tem sido distinguido aquém e além-

mind – has been distinguished at home and further afield,

-fronteiras, talvez porque o inconformismo e a criatividade

perhaps because nonconformism and creativity are al-

são sempre gatilhos para o sucesso. A ementa é pequena,

ways triggers for success. The menu is small, yet flexible

ainda que flexível e dinâmica, porque a cozinha preconiza-

and dynamic, because the envisaged cuisine values genu-

da valoriza os produtos genuínos, com identidade portu-

ine products, with Portuguese identity, seasonal and pref-

guesa, da época e de preferência com origem numa agri-

erably sourced from sustainable agriculture. Dishes are

cultura sustentável. Assim, à mesa vêm pratos com raízes

thus served which clearly reflect Portuguese roots, while

manifestamente populares, mas simultaneamente criati-

at the same time creative, innovative and of great tech-

vos, inovadores e de grande rigor técnico. O ADN da cozi-

nical prowess. The DNA of grandmother’s cooking or the

nha das avós ou a memória gustativa dos sabores portu-

taste memory of Portuguese flavours, especially those of

gueses, principalmente os minhotos, mantêm-se, mas há

the Minho region, are still there, but there is a greater rar-

um maior depuramento, criatividade e refinamento cénico.

efaction, creativity and scenic refinement. The menu also
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À mesa vêm pratos com raízes
manifestamente populares,
mas simultaneamente criativos,
inovadores e de grande rigor técnico.
\\ Dishes are served which clearly
reflect Portuguese roots, while at the
same time creative, innovative and of
great technical prowess.

Da ementa fazem também parte três menus de degusta-

includes three tasting menus, which guests surrender to

ção aos quais os clientes se entregam sem questionar,

without question, putting their faith entirely in the chef’s

confiando inteiramente na experiência do chef.

experience.

A cultura vínica também está muito presente no traba-

Wine culture is also very present in the work of Rena-

lho de Renato Cunha e no Restaurante Ferrugem. Uma das

to Cunha and in the Restaurante Ferrugem. Indisputable

provas inquestionáveis é o facto de, em 2017, o restauran-

proof of this includes the fact that in 2017, the restaurant

te ter sido eleito Restaurante do Ano pela Revista Vinho

was voted Restaurant of the Year by Vinho Grandes Escol-

Grandes Escolhas, ou em 2012, ter vencido a categoria

has magazine, or in 2012, when it won the Wine Sidewalk

Wine Sidewalk Restaurant of the Year (Melhor Serviço

Restaurant of the Year category in Aníbal Coutinho’s se-

de Vinhos em restaurante de Rua) das escolhas de Aníbal

lection, among other distinctions that attest to his passion

Coutinho, entre outras distinções que atestam a sua pai-

for oenology too.

xão também pela enologia.

Restaurante Ferrugem does not follow fashions or

O Restaurante Ferrugem não segue modas nem corren-

trends, it simply creates new narratives of Portuguese cui-

tes, apenas cria novas narrativas da cozinha portuguesa,

sine, while always bearing gastronomy, Portugality and

tendo sempre em mente a gastronomia, a portugalidade

hospitality in mind. The hospitality of the Minho, which Re-

e a hospitalidade. Uma hospitalidade minhota que Renato

nato practices so well, provides another reason for having

pratica tão bem, um dos motivos de ter sido agraciado com

been awarded the Municipal Medal of Merit.

a Medalha de Mérito Municipal.

\\SIXTHSENSE
GUCCI
Lançadas na Primavera de 2018, estas sandálias Gucci ostentam detalhes hipnóticos, como tecidos e designs, que
contribuem para enriquecer o mundo místico da colecção.
Tal como todas as criações Gucci, são fabricadas por artesãos italianos experientes, com materiais de alta qualidade
cuidadosamente seleccionados. Compostas por tiras de
couro que cruzam o pé e enfeitadas com brilhantes lantejoulas bordadas, estas sandálias apresentam um forro em
couro impresso com botões de rosa azuis e com o logótipo
Gucci. A alça é ajustável e com um fecho em fivela.
Launched in spring 2018, these Gucci sandals boast hypnotic detailing, such as fabrics and designs, which add to
enriching the mystic world of the collection. Like all Gucci
creations, they are made by experienced Italian craftsmen,
with carefully selected high quality materials. Composed
of leather strips that crisscross your feet and are adorned
with glittering embroidered sequins, these sandals feature a leather lining printed with blue rosebuds and the
Gucci logo. The strap is adjustable and has a buckle
clasp.
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VICTORIA’S SECRET
Inspirado pela cor do céu de um pôr-do-sol
de um dia de Verão, um frasco cor-de-rosa
acolhe a fragrância Bombshell Summer da
Victoria’s Secret, também ela inspirada em vibrações felizes e na energia viciante do sol quente.
Esta eau de parfum combina a refrescante toranja,
a suculenta groselha preta, a perfumada Lily Do Vale,
essências de pinheiro, entre outras notas, criando um
perfume exótico, fresco, floral e viciante. Biquínis, praias
paradisíacas, pores-do-sol cor-de-rosa e anjos em forma de mulher são o cenário perfeito para este Bombshell
Summer.
Inspired by the colour of the sky when the sun sets on a
summer day, a pink bottle welcomes the fragrance Bombshell Summer from Victoria’s Secret, it too inspired by
happy vibes and the addictive energy of the hot sun.
This eau de parfum combines refreshing grapefruit,
juicy blackcurrant, fragrant Lily of the Valley, and
pine essences, among other notes, to create an
exotic, fresh, floral and addictive perfume. Bikinis,
idyllic beaches, pink sunsets and angels in the
form of women are the perfect setting for this
Bombshell Summer.
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CHANEL
O relógio Boy.friend Skeleton da Chanel ostenta um revestimento preto de ADLC (Amorphous Diamond-Like Carbon)
nas suas placas e pontes, o que confere ao design ainda
mais profundidade. Os círculos interligados incorporados
ao movimento, o novíssimo Caliber 3, criam um contraste visual com as linhas rectas da caixa. O calibre manual
tem uma reserva de energia de 55 horas e funções de hora
e minuto. O Boy.friend Skeleton está disponível com uma
moldura em ouro simples e com uma moldura em ouro cravejada de diamantes. A pulseira é em pele de alligator.
The Boy.friend Skeleton watch from Chanel boasts a black
ADLC (Amorphous Diamond-Like Carbon) coating on
its plates and bridges, which gives the design even more
depth. The interlocking circles incorporated into the movement, the brand new Calibre 3, create a visual contrast with
the straight lines of the case. The manual winding calibre
has a 55-hour power reserve and hour and minute functions. The Boy.friend Skeleton is available with a simple gold
frame and with a gold frame encrusted with diamonds. The
strap is in alligator skin.

DOLCE&GABBANA
A bolsa Sicily é um acessório atemporal e um tributo aos
encantos da Sicília, desde sempre uma das fontes de inspiração da Dolce&Gabbana. Azul e em goma semitransparente, Sicily tem uma aba frontal com o logo da marca
– presente também no interior e na base da bolsa – e fecho
interno em íman. Tanto as duas alças pequenas como a de
ombro são removíveis, através de ganchos em ouro e paládio galvanizado, sendo que a alça de ombro é bordada em
tons de azul. Verde, amarelo, rosa, bordeaux, violeta, preto e
vermelho são as outras cores disponíveis.
The Sicily bag is a timeless accessory and a tribute to
the wonders of Sicily, which has always been one of Dolce&Gabbana’s sources of inspiration. Blue and in semitransparent rubber, Sicily has a front flap with the brand’s
logo – also present on the bag interior and on the base –
and internal magnetic fastening. Both the double top handle and the shoulder strap are removable, through gold or
palladium-plated snap-hooks, and the shoulder strap is
embroidered in shades of blue. Green, yellow, pink, burgundy, purple, black and red are the other colours available.
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DIOR
A história da alta-costura está intimamente ligada à história da arte moderna. E porque um costureiro é também um
artista, a colecção de alta-costura de 2018 Primavera-Verão da Dior inspira-se nos movimentos surrealistas, evocando um outro mundo e uma constante ilusão de óptica. A
colecção é feminina e feminista, aclamando a mulher forte
mas também sedutora, assim como repleta de elementos
inspirados nos icónicos anos de 1960. Contrastes de proporções, axadrezados, fendas, tules, rendas e transparências são algumas características da colecção.
The history of haute couture is closely linked to the history
of modern art. And because a couturier is also an artist, Dior’s spring-summer 2018 couture collection is inspired by
surrealist movements, evoking another world and a constant optical illusion. The collection is feminine and feminist, hailing strong yet seductive women, as well as full of
elements inspired by the iconic years of 1960s. Contrasts of
proportions, chequered patterns, slits, tulle, lace and transparencies are some characteristics of the collection.
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CUTIPOL PORTO

CUTIPOL LISBOA

Rua José Gomes Ferreira, 271
T. +351 226 168 582
loja.porto@cutipol.pt

Rua do Alecrim, 84
T. +351 213 225 075
loja.lisboa@cutipol.pt

cutipol.pt

CHOPARD
A Red Carpet Collection da Chopard, inspirada nas muitas
viagens da sua criadora, Caroline Scheufele, é um hino à
feminilidade e à beleza. A natureza sempre foi um elemento chave para Caroline e, nesta colecção, é materializada
através de metais e pedras preciosas e de uma sensibilidade invulgar. Concretizados pelo atelier da Chopard Haute
Joaillerie, os brincos em forma de orquídea, que combinam
a manufactura com a tecnologia de ponta, tornam-se extremamente vivos através do titânio roxo, safiras amarelas,
opalas brancas e outras pedras de grande valor e beleza.
Chopard’s Red Carpet Collection, inspired by the many
travels of its creator, Caroline Scheufele, is an ode to femininity and beauty. Nature has always been a key element
for Caroline and, in this collection, it is materialised through
metals and precious stones and through an unusual sensitivity. Produced by Chopard Haute Joaillerie’s atelier, the
orchid-shaped earrings combine handcraft with state-ofthe-art technology, coming to life through purple titanium,
yellow sapphires, white opals and other stones of great
value and beauty.
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ROLEX
Criado em 1963, o Oyster Perpetual
Cosmograph Daytona alcançou os
seus títulos de nobreza nos circuitos automobilísticos do mundo inteiro. Surge agora mais resplandescente nesta nova versão em ouro
Everose 18 quilates e um degradé de
safiras coloridas. A caixa, com impermeabilidade até 100 metros, é iluminada por 56 diamantes em lapidação brilhante, cravejados nas asas e
na coroa. Sobre o mostrador, os indicadores são constituídos por 11 safiras. O Cosmograph Daytona é equipado
com o calibre 4130, um mecanismo cronógrafo mecânico
de corda automática.
Created in 1963, the Oyster Perpetual Cosmograph Daytona has
achieved an extraordinary track record in car circuits around
the globe. It now arrives in a more resplendent guise, in this
new version in 18 carat Everose gold and bezel set with a gradation of coloured sapphires. The case, waterproof to 100 metres,
is illuminated by 56 brilliant-cut diamonds, set into the lugs
and the crown guard. On the dial, the hour markers feature 11
sapphires. The Cosmograph Daytona is equipped with the calibre 4130, a self-winding mechanical chronograph movement.

DIOR
Criado para o homem que nunca desiste, que não quer ser
o melhor, mas o melhor que ele próprio consegue ser, Dior
Homme Sport combina notas frescas e apimentadas com
essências amadeiradas, tão características da identidade
Dior Homme. A vida em movimento, livre e intensa, cheia
de risos, de amor e de sonhos, é assim complementada
pela frescura da cidra, pelo picante do gengibre, pela energia das especiarias e pelo cariz sedutor das madeiras nobres. Dior Homme Sport é um perfume que persiste e que
exala a vitalidade e a sensualidade masculinas.
Created for the man who never gives up, who does not
want to be the best, rather the best he can be, Dior Homme Sport combines fresh and spicy notes with woody essences, so characteristic to the Dior Homme identity. Life
in movement, free and intense, full of laughter, love and
dreams, is thus complemented by the freshness of cider,
the heat of ginger, the energy of spices and by the seductive nature of fine woods. Dior Homme Sport is a perfume
that lingers and exudes masculine vitality and sensuality.

MONTBLANC
A Montblanc Heritage Collection Rouge & Noir Spider Me-

The Montblanc Heritage Collection Rouge & Noir Spider

tamorphosis Special Edition recria a lendária Rouge et

Metamorphosis Special Edition recreates the legendary

Noir, a primeira série de caneta-tinteiro da marca lançada

Rouge et Noir, the first fountain pen range launched by

há 110 anos. Esta caneta, que celebra o pioneirismo que le-

the brand 110 years ago. This pen, which celebrates the

vou a Montblanc a revolucionar a cultura da escrita,

pioneering spirit that led Montblanc to revolutionise the

tem um novo tamanho e forma, agregando re-

culture of writing, comes in a new size and shape, adding

cursos de escrita aprimorados para uma ex-

improved writing capabilities for a more luxurious ex-

periência mais luxuosa, incluindo a adição

perience, including the addition of piston filler technolo-

da tecnologia de pistão. Enquanto a primeira

gy. While the first edition featured a snake, in this edition

edição apresentava a serpente, nesta a Mon-

Montblanc presents the spider, metaphor for the creative

tblanc apresenta a aranha, metáfora do acto

act of writing.

criativo de escrever.
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BMW
Com um acabamento de pintura Long Beach Blue, que
combina com a cor oficial do BMW M2 Coupé, a BMW Cruise M Bike Limited Edition – produzidas apenas 1500 unidades – é uma homenagem àquele automóvel compacto
e desportivo da marca alemã. A BMW Cruise M Bike Limited Edition tem estrutura em alumínio e fibra de carbono, o
que traz força e potência sem adicionar peso. Com rodas de
28 polegadas, um sistema de 30 velocidades e travões de
disco hidráulicos Shimano, tem todas as ferramentas necessárias para acelerar em linhas rectas ou em caminhos
sinuosos.
With a Long Beach Blue paint finish, which matches the
official colour of the BMW M2 Coupé, the BMW Cruise M
Bike Limited Edition - with only 1500 units produced - pays
tribute to the aforementioned compact sports car from the
German manufacturer. The BMW Cruise M Bike Limited
Edition has an aluminium and carbon fibre frame, which
brings strength and power, without adding weight. With
28-inch wheels, a 30-gear system and Shimano hydraulic disc brakes, it has all the tools you need to accelerate in
straight lines or around winding roads.

MCLAREN
Inspirado no McLaren 570S, o 600LT conta com uma carroceria de fibra de carbono modificada para ficar 7,3 cm
mais longa que o 570S. Para chegar a um peso de 1247 kg,
o 600LT recebeu tudo o que a McLaren Special Operations
havia desenvolvido de materiais leves, como o tecto em fibra de carbono e entradas de ar dianteiras do mesmo material. Enquanto o 570S tem 570 cv, o 600LT é ainda mais
potente, subindo para 600 cv. Desconhecendo-se ainda
quantas unidades vão ser produzidas, deduz-se que será
uma edição extremamente limitada. A montagem começa
em Outubro.
Inspired by the McLaren 570S, the 600LT has a modified
carbon fibre body, making it 7.3cm longer than the 570S.
To reach a weight of 1247 kg, the 600LT has received everything that McLaren Special Operations has developed
in terms of lightweight materials, such as the carbon fibre
roof and front air intakes in the same material. While the
570S boasts 570 hp, the 600LT is even more powerful, rising
to 600 hp. It is not yet known how many units will be produced, but guesses are that it will be an extremely limited
edition. Assembly starts in October.
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PERRIER-JOUËT
A Maison Perrier-Jouët nasceu em 1811, fruto da união entre Pierre-Nicolas Perrier e Adèle Jouët. Com a casa, nascem também champanhes florais, elegantes e lapidados,
um savoir faire que passou de geração em geração. Hervé
Deschamps é, desde 1993, o sétimo Maître de Chai Perrier-Jouët. Encara cada champanhe como uma obra de arte
que surge quando intuição, sensibilidade e habilidade convergem para o mesmo fim: a criação. Se os néctares são
um legado do património artístico, também cada cuveé é
minuciosamente trabalhada, fruto da perícia artesanal influenciada pela art nouveau. Mas a qualidade e o requinte
que se obtêm em cada prova deve-se também à riqueza
das suas vinhas, situadas no coração do ‘Triângulo Mágico’
da região de Champanhe.
Maison Perrier-Jouët was established in 1811, the result
of the union between Pierre-Nicolas Perrier and Adèle
Jouët. With the house came elegant, perfectly honed, floral champagnes, developing a savoir faire that has passed
from generation to generation. Since 1993 Hervé Deschamps has been the seventh Maître de Chai Perrier-Jouët.
He views each champagne as a work of art, created when
intuition, sensitivity, and skill converge to the same end:
creation. If these wines are a legacy of artistic heritage,
then each cuvée is painstakingly made, the result of expert
craftsmanship influenced by Art Nouveau. But the quality
and refinement obtained in each tasting is also due to the
quality of the maison’s vineyards, located in the heart of
the ‘Magic Triangle’ of the Champagne region.
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CENTRAL VILAMOURA

UPTOWN VILAMOURA

ARCHITECTURE

DESIGN

CENTRAL E UPTOWN
VILAMOURA
Exclusividade e sofisticação
Exclusiveness and sophistication
TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©DIREITOS RESERVADOS

Estrategicamente localizado no centro de Vilamoura,

For its part, Uptown Vilamoura, located near the west

perto da Marina, da praia, do golfe, dos campos de ténis e

entrance of Vilamoura, with direct access to major road

de uma vasta gama de serviços, Central Vilamoura será

connections, is near the Victoria golf course, an equestrian

uma comunidade exclusiva de 80 residências, com qua-

centre, Vilamoura International school and environmental

tro, três ou dois quartos, projectadas pelo reconhecido

park. Jacques Ferrier, Uptown Vilamoura’s architect, has

atelier de arquitectura Petraccone & Vodar, que as dotou

taken advantage of the exceptional location to develop a

de sofisticação e de generosas áreas. Conjugando os ma-

project whose architecture has a typically Portuguese fla-

teriais de elevada qualidade com o meio envolvente, este

vour and which blends perfectly into the landscape, giv-

condomínio privado é dotado de jardins comuns e piscina,

ing the impression that the colours and design emerge

oferecendo aos residentes um espaço exclusivo e em har-

from the earth. Uptown Vilamoura integrates large public

monia com a natureza. As primeiras unidades do Central

places, a Clubhouse, and yet still positions the houses with

Vilamoura serão concluídas até ao início de 2020.

apartments to maximise privacy, light and views over the

No coração do Algarve, há um lugar especial. Vilamoura

There is a special place in the heart of the Algarve.

Por sua vez, Uptown Vilamoura, localizado perto da en-

gardens. The first phase of 134 residential units is already

cresceu mas preservou a sua herança ambiental. Perse-

Vilamoura has grown but it has preserved its environmen-

trada Oeste de Vilamoura, com acesso directo às principais

on the market. The homes are available in two, three or

guindo esse conceito de qualidade de vida, surgem agora

tal heritage. The two residential projects, which pursue a

ligações rodoviárias, privilegia da proximidade com o cam-

four-bedroom versions and will be completed by the be-

dois projectos residenciais que já chamaram a atenção dos

quality life concept have now arrived, and have already

po de golfe Victoria, possuindo espaços públicos à volta

ginning of 2020.

mercados imobiliários: Central e Uptown Vilamoura, de-

caught the attention of real estate markets: Central and

da Clubhouse, o centro equestre, a escola internacional e

senvolvidos pela Vilamoura World.

Uptown Vilamoura, developed by Vilamoura World.

o parque ambiental de Vilamoura, que circundam todo o

Strategically located in the centre of Vilamoura, close to

complexo. Jacques Ferrier, arquitecto do Uptown Vilamou-

the marina, beach, golf courses, tennis courts and a wide

ra, aproveitou a localização excepcional para desenvolver

range of services, Central Vilamoura will be an exclusive

um projecto cuja arquitectura tem um toque tipicamente

community of 80 residences, with four, three or two bed-

português e integra-se perfeitamente na paisagem, dando

rooms, designed by respected architecture firm Petrac-

a sensação de que as cores e o design emergem da terra.

cone & Vodar, which has endowed them with sophistica-

O Uptown Vilamoura possui amplas áreas públicas e um

tion and generous areas. This gated community combines

Clubhouse com piscina; as moradias e os apartamentos

high-quality materials with the surrounding environment,

foram concebidos e posicionados de modo a preservar a

and enjoys communal gardens and swimming pools, of-

máxima privacidade, a ter abundância de luz e vistas so-

fering to it residents an exclusive place in harmony with

bre os jardins. A primeira fase de 134 unidades residenciais

nature. The first units within Central Vilamoura are set to

já está no mercado. As casas são compostas por dois, três

be completed by the beginning of 2020.

ou quatro quartos e estarão concluídas no início de 2020.
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STELVIO THE PEAK
QUEENSTOWN
Estética alpina na Nova Zelândia
Alpine aesthetics in New Zealand
TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DIREITOS RESERVADOS

À medida que se sobe ou desce a
escada escultural em caracol, as
paredes envidraçadas permitem que
os olhares se percam na arrebatadora
paisagem. \\ As you head up or
down the sculptural spiral staircase,
the glazed walls allow the eye to lose
itself in the sweeping landscape.

Apaixonado pela beleza natural de Queenstown, pelo

Passionate about the natural beauty of Queenstown,

Lago Wakitipu, pelas montanhas e pelo estilo de vida ao

about Lake Wakitipu, about the mountains and about out-

ar livre, um casal de australianos desafiou a mesma em-

door living, a couple of Australians challenged the same

presa de construção e o mesmo arquitecto que já antes

construction company and the same architect they had

havia contratado para desenvolver o projecto desta nova

previously used, to develop the project for this new prop-

moradia. A paisagem poderosa e íngreme foi o maior desa-

erty. The powerful and steep landscape was the greatest

fio para Francis Whitaker, o arquitecto da Mason & Wales,

challenge for Francis Whitaker from Mason&Wales Ar-

mas, depois de cortar um enorme entalhe da encosta para

chitects, but after cutting a huge notch from the hillside

criar uma plataforma plana e estável para a casa, foi fácil

to create a flat and stable platform for the house, it was

desenvolver um projecto inspirado na arquitectura alpina

easy to develop a project inspired by the Alpine architec-

que tanto agradava ao cliente e que tão bem se adequava a

ture, which so pleased the client and which so suited this

esta paisagem montanhosa da Nova Zelândia.

mountainous landscape of New Zealand.

O piso principal acomoda uma ampla sala de estar, em

The main floor houses a large, open-plan living area with

plano aberto com a área para refeições e a cozinha. Esta úl-

dining area and kitchen. The latter, with its island, stands

tima, em ilha, está no coração deste nível, permitindo que

at the heart of this level, allowing communication with the

se comunique com a área de estar, de jantar e o terraço,

living, dining and terrace areas, while the outdoor land-

enquanto a paisagem exterior continua a marcar presen-

scape continues to make itself felt. The upper floor, a steel

ça. O piso superior, um pavilhão de aço e vidro com grandes

and glass pavilion with large eaves, welcomes the mas-

beirais, acolhe a suíte master que usufrui de vistas sensa-

ter suite, which itself enjoys stunning lake and mountain

cionais para o lago e montanha e de uma varanda privativa

views and boasts a private balcony with outdoor tables

com mesas ao ar livre e uma plataforma de yoga. Para os

and a yoga platform. For the interiors of the house, the

interiores da casa, o proprietário contratou Di Henshall, o

owner hired Di Henshall, the interior designer who chose

designer de interiores que optou por complementar a na-

to complement the natural feel of New Zealand, through

turalidade da Nova Zelândia, através de madeiras e móveis

wood and custom furniture, which produce a support and

personalizados que constituem um apoio e não uma obs-

not an obstruction to the fascinating landscape.

trução da fascinante paisagem
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BMW I8 COUPÉ
O caminho mais rápido para o futuro
The fastest route to the future
TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©BMW

E se um híbrido acelerasse dos 0 aos 96 km em apenas

What if a hybrid could accelerate from 0 to 96 km in just

4,4 segundos?! É claro que não estamos a falar de um au-

4.4 seconds?! Obviously we are not talking about any old

tomóvel qualquer, mas do híbrido mais popular do merca-

car, rather the most popular hybrid on the market: The new

do: o novo BMW i8 Coupé.

BMW i8 Coupé.

Em termos visuais, este híbrido da marca alemã revela-

In terms of visuals, this hybrid from the German manu-

-se futurista em todos os detalhes. As linhas modernas

facturer proves to be futuristic in every detail. Modern lines

conferem-lhe um aspecto dinâmico, presente, por exem-

give it a dynamic appearance, present, for example, in the

plo, nas imponentes portas de baixo peso em fibra de car-

impressive easy-to-open, upward-opening, low-weight

bono com abertura ascendente que podem ser facilmente

carbon-fibre gull wing doors, or in the BMW double kid-

abertas, ou na grelha dupla BMW em forma de rim, ladea-

ney, flanked by fully LED headlights and by the redesigned

da por faróis totalmente LED e pelas renovadas cortinas

air curtains. The interior of the BMW i8 Coupé also under-

de ar. O interior do BMW i8 Coupé sublinha também o seu

scores its futuristic character, noticeable in the exclusive

carácter futurista, perceptível no design interior exclusivo

interior design in Accaro Amido/E-Copper, or in the details

em Accaro Amido/E-Copper, ou nos pormenores no lugar

of the driver’s space, in terms of the console, in the electri-

do condutor, a nível da consola, nos bancos desportivos

cally adjustable sports seats, in the LED lighting, etc., en-

eléctricos, na iluminação LED, etc., garantindo máxima

suring maximum driver orientation and intuitive driving.

orientação e condução intuitiva.

Villas&Golfe \\ 283

A sua imagem desportiva, a carroçaria aerodinâmica, a

Its sporty image, the aerodynamic bodywork, the ex-

construção de extremo baixo peso e o design em cama-

treme lightweight construction and the layered design of

das dos faróis traseiros LED, fabricados como canais de ar

the LED rear lights, made as air channels through which

pelos quais passa o vento, aliam-se à nova potência dos

the wind flows, are joined by new engine power. Compared

motores. Face ao modelo original, lançado em 2014, o novo

to the original model, launched in 2014, the new BMW i8,

BMW i8, tanto a versão Roadster como Coupé, receberam

both the Roadster and Coupé versions, has received an

um aumento de capacidade das suas baterias de iões de

increase in the capacity of their lithium-ion batteries, ris-

lítio, dos anteriores 20 Ah (7.1 kWh) para 34 Ah (11.6 kWh),

ing from the previous 20 Ah (7.1 kWh) to 34 Ah (11.6 kWh),

o que permite aumentar a autonomia em modo totalmen-

which enables the range in totally electric mode to go from

te eléctrico de 37 km para 55 km, ou 53 km para a versão

37 km to 55 km, or 53 km to the Roadster version. With the

Roadster. Com a BMW i Wallbox, este tempo pode descer

BMW i Wallbox, this time can be reduced to three hours.

para as três horas. Quanto ao motor de combustão, os três

As for the combustion engine, the 1.5-litre turbocharged

cilindros em linha a gasolina de 1.5 litros turbo mantêm os

three-cylinder engine keeps the same power and torque

valores de potência e binário — cerca de 231 cv e 320 Nm

values – about 231 hp and 320 Nm - but gains a particulate

—, mas ganha um filtro de partículas, com o aumento de

filter, so that the power increase comes exclusively from

potência a vir exclusivamente da componente eléctrica.

the electric component. When combined, the thermal and

Quando combinados, motor térmico e eléctrico são capa-

electric are able to provide about 374 hp - 12 hp more than

zes de oferecer cerca de 374 cv — mais 12 cv que o anterior.

the previous one.

Entre os equipamentos disponíveis temos a BMW Dis-

Equipment available includes the BMW Display Key,

play Key, o sistema de navegação Professional e os servi-

the professional navigation system and Connected Drive

ços Connected Drive. Entre os opcionais é possível ter um

services. Options include a head-up display or front

Head-up display ou ópticas dianteiras laser.

laser optics.
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PEARL 80

Opulência e design esmerado
Oppulence and elaborate design
TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©PEARL YACHTS

Resultado da colaboração bem-sucedida entre o ar-

The result of the successful collaborative efforts of naval

quitecto naval Bill Dixon, que desenvolveu o exterior, e o

architect Bill Dixon, who developed the exterior and design-

designer Kelly Hoppen, responsável pelo layout interior, o

er Kelly Hoppen, responsible for the interior layout, Pearl 80

Pearl 80 não descura o ADN da Pearl Yachts que consiste

remains attentive to the DNA of Pearl Yachts, which involves

em criar iates de luxo com espaços interiores amplos com-

the creation of luxury yachts with large interior spaces

binados com opulência e design esmerado.

combined with opulence and elaborate design.

Como uma preciosa pérola marinha, o Pearl 80, um iate

Like a precious sea pearl, the Pearl 80, a 24-metre yacht,

com 24 metros, possui linhas exteriores aerodinâmicas

features aerodynamic exterior lines that emphasise the

que dão ênfase ao enorme pára-brisas e aos três níveis

huge windscreen and the three tiers of glass panels. The

de painéis de vidro. A faixa generosa de janelas contínuas

generous strip of continuous windows near the waterline

perto da linha de água cria um convés inferior bem ilumi-

creates a well illuminated lower deck, while on the main

nado, enquanto no convés principal o efeito é de um jardim

deck the effect is of a conservatory, flooding the galley

de inverno, inundando a área da cozinha com muita luz.

area with plenty of light. Seen from afar, the boat resembles an arrow, pursuing speed and efficiency.
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Making
EXCELLENCE happen!
...outdoing your ideals
wisehs.eu

Visto de longe, o barco assemelha-se a uma flecha, perseguindo a velocidade e a eficiência.

For the interior, Kelly Hoppen has created three alternative themes: Studio – bright and fresh, with predominant

Para o interior, Kelly Hoppen criou três temas alterna-

stripes and brown hues -, Taupe – with pale joinery that

tivos: Studio – luminoso e fresco, com predominância de

contrasts with the warmer tones of other elements – and

riscas e tons de castanho –, Taupe – com madeiras de co-

Luxury – which brings to mind a chic modern apartment

res pálidas que contrastam com os tons mais quentes de

with polished surfaces, nickel and black accents. Kelly

outros elementos – e Luxury – que faz lembrar um apar-

Hoppen endowed the yacht with three outside dining ar-

tamento moderno chique, com superfícies polidas, níquel

eas: on the flybridge, at the bow, and on the cockpit. In the

e apontamentos de preto. Kelly Hoppen dotou o iate de três

saloon and galley, the large windows maximise light, cre-

áreas de jantar externas: no flybridge, na proa e na sala

ating bright, open spaces. The accommodation aboard the

junto ao cockpit. No salão e na cozinha, os extensos vidros

Pearl 80 can fit up to eight guests divided into four cabins,

maximizam a luz, criando espaços abertos e luminosos. A

including a master cabin that occupies the full beam of the

acomodação a bordo do Pearl 80 é para até oito convidados

boat, situated at mid-ship. Another three cabins complete

divididos em quatro cabines, incluindo uma cabine master

the private area for guests, while crew accommodation

que ocupa toda a boca do barco, situada à meia-nau. Ou-

allows for a team of two. On the deck, guests can choose

tras três cabines completam a área íntima dos convidados,

between the bow seating area and the flybridge, with bar,

enquanto o alojamento da tripulação permite uma equipa

pool, sun loungers, electric grill and retractable awning. The

de duas pessoas. No deck, os hóspedes podem escolher

hydraulic stern platform provides easy access to water and

entre a área de estar na proa ou o flybridge, com bar, pis-

can be used to store, for example, a jet ski. With its deep V

cina, espreguiçadeiras, churrasqueira eléctrica e um toldo

high speed planing hull and two MAN V12-1800 engines,

retráctil. A plataforma de popa hidráulica proporciona fácil

the Pearl 80 offers impressive manoeuvrability and speeds

acesso à água e pode ser usada para guardar, por exemplo,

up to 35 knots.

CONSULTORIA CLÍNICA

CONSULTORIA EMPRESARIAL

Segunda Opinião

Entidades prestadoras

Apoio nas Doenças Graves

de cuidados de saúde
•

VIP EXCLUSIVE

Entidades envolvidas no
ciclo de vida dos produtos
de saúde

uma mota de água. Com o seu casco de aplainamento de
alta velocidade em V profundo e dois motores MAN V121800, o Pearl 80 oferece uma manobrabilidade impressionante e uma velocidade de até 35 nós.
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SANTO
TIRSO

PREMIUM SPORTS

VILLAS&GOLFE
INTERNATIONAL
CUP 2018
Amigos e parceiros juntos, no Algarve
Friends and partners together, in the Algarve
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ESTAMOS
À SUA ESPERA

O dia começou e o sol cobriu ao de leve o imenso relvado

The day began and the sun gently covered the vast

do Dom Pedro Victoria Golf Course, antevendo uma jorna-

green swathes of the Dom Pedro Victoria Golf Course, an-

da de golfe quente, mas agradável. Iniciava-se assim mais

ticipating a warm but pleasant day of golf. This was the

uma edição do Villas&Golfe International Cup, realizada no

start of another edition of the Villas&Golfe International

dia 21 de Julho, num dos magníficos campos do Grupo Dom

Cup, which took place on July 21, on one of the Dom Pedro

Pedro, no Algarve.

Group’s magnificent courses, in the Algarve.

À medida que os 72 jogadores foram chegando ao cam-

The heat was rising as the 72 players arrived at the

po, o calor foi aumentando, mas a animação também. Per-

course, but so was the excitement. Playing the course’s

correndo os 18 buracos do campo, a manhã passou rápida

18 holes, the morning passed quickly and deliciously, be-

e saborosa, entre tacadas e risadas, principalmente porque

tween shots and laughter, mainly because there was

não faltaram o delicioso presunto do Solar dos Nunes, o

plenty of the tempting cured ham from Solar dos Nunes,

cremoso queijo da serra dos Queijos São Gião, nem tam-

the creamy queijo de serra cheese from Queijos São

pouco os fantásticos vinhos da Garrafeira Soares, com o

Gião, joined by fantastic wines from Garrafeira Soares,

apoio e reforço dos petiscos servidos pelo Concessionário

and support and boost in energy supplied by the snacks

Bernardo Sousa Coutinho, e das águas Healsi.

served by Concessionário Bernardo Sousa Coutinho and a

Seguiu-se um Welcome Drink, cortesia da Herdade da

Healsi waters.

Malhadinha Nova, e o almoço-buffet, servido no magní-

This was followed by a welcome drink, courtesy of Her-

fico hotel Anantara e regado pelos vinhos branco e tinto

dade da Malhadinha, and the buffet lunch, served at the

da Malo Wines. Terminado o almoço, foi hora de anunciar

magnificent Anantara hotel, washed down by white and

os vencedores. Os prémios eram muitos e variados, tendo

red wines from Malo Wines. After lunch, it was time to

292 \\ Villas&Golfe

para isso contribuído os vários patrocinadores e parceiros

announce the winners. The many and varied prizes had

de prestígio que se associaram a este evento, sendo eles o

been provided by the various sponsors and prestigious

Eurobic, a Rangel, a Nevada Bob’s Golf, a Topázio, a Ouro-

partners that took part in this event, including Eurobic,

nor, a Castelbel, a Olhar de Prata, a Agência Abreu, o Monte

Rangel, Nevada Bob’s Golf, Topázio, Ouronor, Castelbel, Ol-

da Quinta, a Monterosa, a Baobab, a Clínica do Tempo, a A1

har de Prata, Agência Abreu, Monte da Quinta, Monterosa,

Real Estate e o l’Atelier des Créateurs, entre os anterior-

Baobab, Clínica do Tempo, A1 Real Estate and l’Atelier des

mente referidos.

Créateurs, among those mentioned previously.

Com uma pontuação extraordinária, 47 pontos, o grande

With an outstanding score of 47 points, the overall win-

vencedor do 1.º Net foi Celso Ferreira Gomes, seguindo-se

ner of the 1st Net event was Celso Ferreira Gomes, followed

Mário Ferreira, com 42 pontos, e Bhupendar Singh com 41

by Mário Ferreira with 42 points and Bhupendar Singh with

pontos. Na categoria Gross, venceu Ricardo Pereira, com

41 points. Ricardo Pereira won in the gross category with 37

37 pontos, seguindo-se Tomás Carlota e João Paulo Pingo,

points, followed by Tomás Carlota and João Paulo Pingo,

com 34 e 33 pontos respectivamente.

with 34 and 33 points respectively.

IMPLANTOLOGIA DENTÁRIA AVANÇADA OCLUSÃO E ATM HIGIENE ORAL
ESTÉTICA DENTÁRIA ORTODONTIA ENDODONTIA ODONTOPEDIATRIA
CLÍNICA MACRO
RUA AMÁLIA LUAZES, 23 SALA N
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4200 - 052 PORTO / PORTUGAL

CLINICAMACRO.PT
(+351) 225 072 760

(+351) 961 353 471

GERAL@CLINICAMACRO.PT
CLINICAMACRO

1

2

3

4

5

6

7

8

1 - PRÉMIO SENHORA (SUE GEORGES)
2 - LONGEST DRIVE (JOÃO PAULO PAIVA)
3 - NEAREST THE PIN (PAULO ROSA)
4 - 1.º GROSS (RICARDO PEREIRA)
5 - 1.º NET (CELSO GOMES FERREIRA)
6 - 2.º GROSS (TOMÁS CARLOTA)
7- 2.º NET (MÁRIO FERREIRA)
8 - 3.º GROSS (JOÃO PAULO PINGO)

AC ANGOLA

CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA

J. CORREIA

CONSTRUÇÕES E ALUGUER

GABRIELA & JOSÉ
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS

CONSTRUCTION

MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA

9 - 3.º NET (BHUPENDAR SINGH)

TRABALHATLANTICO

9

NEW HOPE
296 \\ Villas&Golfe

INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS

TRIOPÇÃO
QUINTA DAS ROSAS EVENTOS

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

PROMOTION

SOLAR DA PENA

INEDITSOURCE

SOCIEDADE AGRÍCOLA

JC GROUP - Rua Lopes Gonçalves N.º 1 - 4700 227 Braga - Tel: 253 304 230

ALUMÍNIOS

INVESTIMENTOS, SA

Fax: 253 286 737 - geral@jcgroup.pt

www.jcgroup.pt

obras algarve
profissionalismo e qualidade que fazem a diferença

Já nas categorias especiais venceu o Longest Drive o

In the special categories João Paulo Paiva hit the Lon-

jogador João Paulo Paiva, e o Nearest the Pin Paulo Rosa.

gest Drive, and Paulo Rosa took the Nearest the Pin prize.

A melhor classificação de Senhora em campo, 33 pontos,

The highest ranked lady on the course was Sue Georges,

foi atribuída a Sue Georges.

with 33 points.

Realizado todos os anos, o circuito Villas&Golfe Inter-

Held each year, the Villas&Golfe International Cup cir-

national Cup passa por Angola, Moçambique e Portugal,

cuit passes through Angola, Mozambique and Portugal,

sendo já um torneio de eleição entre os amantes de golfe a

and is already a tournament of choice among national and

nível nacional e internacional.

international golf fans.

Este ano não foi excepção e a iniciativa voltou a reunir os

This year was no exception and the initiative reunited

amigos e parceiros da revista para mais um dia de grande

friends and partners of the magazine for another day of

animação, convívio e desporto. Não perca a próxima edição!

great fun, conviviality and sport. Don’t miss the next edition!

Renovações ContRuções
Isolamentos PIntu Ras

ConstRuCtIon RenovatIon
InsulatIon PaIntIngs

Presentes no mercado desde 1984, realizamos obras particulares
e públicas de edifícios, reabilitação, renovação, ampliação e
manutenção, primando pela qualidade e segurança, de acordo com
as boas regras de arte.

Present in the market since 1984, we carry out private and public
works of buildings, rehabilitation, renovation, expansion and
maintenance, focusing on quality and safety, according to good
art rules.

Damos total primazia à satisfação do cliente, tratando da decoração
da sua casa, concepção e design e oferecendo-lhe um serviço
Chave na Mão, totalmente ao encontro das suas exigências.

We give total priority to customer satisfaction, dealing with the
decoration of your home, conception and design, offering a turnkey
solution, fully meeting your requirements.

fIlipe Silva
IGOR SILVA CONSTRUÇÕES, LDA
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T. +351 92 041 00 48 | +351 91 108 31 81
Email: filipesilva@obrasalgarve.com | fsilvaconstrucoes@gmail.com
www.obrasalgarve.com
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LEGENDS ON
THE NIAGARA
45 desafios \\ 45 challenges
TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©LEGENDS ON THE NIAGARA

É bem perto das famosas e vertiginosos Cataratas do

Very close to the famous and breathtaking Niagara Falls

Niagaraque se encontra a Niagara Parks. Desde 1885, a Nia-

we find Niagara Parks. Since 1885, Niagara Parks is the or-

gara Parks, organização, mantida pelo governo da província

ganisation, run by the government of the province of On-

de Ontário, desde 1885, e responsável pela preservação de

tario, responsible for the preservation of Niagara Falls, of

Niagara Falls, do rio e da região circundante. Ladeando o po-

the river and the surrounding region. Flanking the mighty

deroso Niagara Whirlpool ou o histórico território da Batalha

Niagara Whirlpool or the historic site of the Battle of Chip-

de Chippawa. Legends on the Niagara é a única experiência

pawa. Legends on the Niagara is the only public golf ex-

pública de golfe da América do Norte e uma das mais incrí-

perience in North America and one of the most incredible,

veis, possuindo 45 buracos de golfe projectados por Douglas

featuring 45 golf holes designed by Douglas Carrick and

Carrick e Thomas McBroom: dois championship golf cour-

Thomas McBroom: two 18-hole championship golf courses

ses de 18 buracos e um campo de nove buracos.

and a nine-hole course.

O imponente Battlefield está localizado no lado norte

The awe-inspiring Battlefield is located on the north side

da Legends on the Niagara. O arquitecto de golfe Douglas

of Legends on the Niagara. Golf architect Douglas Carrick

Carrick criou um percurso de 18 buracos único que de-

has created a unique 18-hole course that challenges golf-

safia golfistas de todos os handicaps. O Battlefield apre-

ers of all handicaps. Battlefield features a pleasant blend of

senta uma mistura agradável de links largos, generosos e

broad links, generous, rolling fairways and greens that are

ondulantes fairways e greens que são limitados por uma

bordered by a dense forest. For its part, Ussher’s Creek, also

densa floresta. Por sua vez, o Ussher’s Creek, igualmente

18 holes, was designed by the architect Thomas McBroom

de 18 buracos, foi projectado pelo arquitecto Thomas Mc-

and is considered one of his finest creations.

Broom e é considerado uma das suas melhores criações. A

Legends Golf Academy offers personalised programmes

Legends Golf Academy oferece programas personalizados

for all golfers, from beginners to PGA Tour players. Elite

para todos os golfistas, desde iniciantes até jogadores do

instructors achieve great success by keeping student

PGA Tour. Os instrutores de elite alcançam grande sucesso

numbers low and employing high-tech video game anal-

mantendo um número reduzido de alunos e fazendo aná-

ysis. At Legends on the Niagara Clubhouse, a magnificent

lise de jogo através da alta tecnologia de vídeo. Na Legends

restaurant invites you to sample superb dishes made by

on the Niagara Clubhouse, um magnífico restaurante con-

chef Dan Willick. In the dining room, or out on the covered

vida a saborear pratos soberbos confeccionados pelo Chef

terrace, the views are always flavoured with water and the

Dan Willick. Na sala de jantar, ou num pátio coberto, as vis-

green of the grass, of what was once site to the historical

tas serão sempre de água e do verde da relva, lugar onde

battle of 1812.

outrora aconteceu a histórica Guerra de 1812.
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A “GRANDE DAMA” DE ÁFRICA
FAÇA PARTE DA NOSSA HISTÓRIA
Construído em 1922, com linhas arquitectónicas esplêndidas, Polana Serena Hotel,
o hotel mais famoso e imponente de Maputo, conhecido como a “Dama” de África.
É um edifício com uma história única e considerado um dos melhores hotéis de África.
Situado no coração de Maputo, numa das avenidas
mais almejadas da cidade, o famoso Polana Serena
Hotel é um refúgio fresco e gracioso, que lembra
a elegância e o esplendor dos tempos coloniais.
Apresentando uma fusão de inspiração do
estilo internacional, africano, e autenticamente
Português. O hotel oferece todas as conveniências
modernas, que complementam o seu serviço

de excelência. Pertence ao grupo Serena, líder
na hotelaria no leste africano, que prima pela
apresentação do melhor da arquitectura local,
cultura e património. O Polana Serena Hotel
rejuvenesceu recentemente de um programa de
remodelação, que resultou numa união perfeita do
seu encanto clássico com o étnico e o moderno.

THE “GRAND DAME” OF AFRICA
BE PART OF OUR HISTORY
Built in 1922 and best known as the “Grand Dame” of Africa, it’s a building with
splendid lines and an unique history. The magnificent Polana Serena Hotel in Maputo
has long been considered one of African’s finest hotels.
Located at the very heart of Maputo, on one of the
city’s most prestigious avenues, the famous Polana
Serena Hotel, is a must-see historical landmark
when talking about the city. With Portuguese,
African and international influences, the life at
Polana Serena Hotel is a fusion of sensations,
inspired by a graceful relax, a cultural discovery and
a fresh and beautiful refuge, that reminds colonial

times’ elegance and splendor. As part of the Serena
Group’s commitment towards showcasing the best
of local architecture, culture and heritage, the 5
star Polana has recently emerged from an extensive
renovation program restoring it to a standard
befitting the undeniably best hotel in Maputo. This
landmark historic building fuses classic charm with
ultimate in world-class amenities.

Polana Serena Hotel, Av. Julius Nyerere 1380 . P.O Box 1151, Maputo . Moçambique
Tel.: +258 21 241700 / 800 . Cel.: +258 82 3201450 / +258 84 2417000 . Fax.: +258 21 491480 . Email.: Reservations@serena.co.mz
Johannesburg Reservations . Grayston Ridge Office Park, Block C, Ground Floor, 144 Katherine Street, Sandown . South Africa
Tel.: +27 (011) 021 2607/ 2608/ 2609 . Email: reservations@serenahotels.co.za . www.serenahotels.com
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MARCELO REBELO DE SOUSA
Presidente da República

