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RUI PEIXOTO PINTO 
«A saúde em Portugal é das melhores 
do mundo»



Viva as suas férias de sonho em 2018 - durante todo o ano. A Quinta do Lago já tem os melhores programas para as suas férias e fins de 

semana. Os programas estão delineados, os torneios foram marcados e até a icónica Caça ao Ovo da Páscoa está planeada até ao mais 

ínfimo detalhe. Prepare já uma Páscoa inesquecível para si - e para a sua família - e venha conhecer as muitas novidades da Quinta do Lago.

Para aproveitar ao máximo os seus dias connosco, o ideal é escolher uma villa ou uma townhouse e deixar que os nossos Guest Services se 

encarreguem de toda a logística. Sinta-se em casa e crie as melhores memórias em família, enquanto o pão fresco lhe é entregue todos os 

dias e os serviços de conciergerie fazem as reservas para garantir que não perde nem um minuto de diversão.

Your dream holidays are waiting for you - during all 2018.  At Quinta do Lago, we have all the plans you need for a yearlong of holidays and 

nature breaks. Our programmes are defined, our tournaments have been scheduled and there are even closed arrangements for a proper 

Easter Egg Hunt. Book your Easter or yearlong holidays  with us, and offer your family some unforgettable and happy memories.

Come and check all that we have prepared for you: to make the most of your days here, a villa or a townhouse are the perfect choice to make 

your family feel at home - and to allow our Guest Services to take care of all logistics. Get freshly baked bread delivered to your doorstep 

every morning and let our conciergerie service take care of all your bookings. That way, you’re sure not to miss a single second of fun.

GOLF · BEACH · LIFE    TEL.+351 289 351 909    GUESTSERVICES@QUINTADOLAGO.COM    WWW.QUINTADOLAGO.COM   

TODAS AS FÉRIAS TÊM UMA HISTÓRIA.  FAÇA DELAS A HISTÓRIA DA SUA VIDA.

EVERY VACATION HAS A STORY.   MAKE IT A STORY OF A LIFETIME.
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Welcome once again to the Villas&Golfe world. A world 

of elegance, of luxury and glamour, but one that doesn’t 

mean ostentation, nor excessive glitter, contrived geom-

etries and frivolous minds. Luxury means having time 

for ourselves and for others, for family, for friends, and 

filling that time with what gives us the most pleasure.  

Villas&Golfe only makes suggestions as to what to you 

could do with these precious moments. For some, luxury 

may be having the profession you’ve always dreamed of; it 

could be travelling, a trip to a spa or to a special restaurant; 

for others it may be a ride in a car, in a boat, or it might be 

a round of golf, a visit to a museum, reading a book, or a 

simple walk by the sea. For others still, it could be all of this.

In this issue, you’ll find ideas that will certainly make you 

happy, from a hotel in Paris, the Silk Museum, in Freixo de 

Espada à Cinta, or a Caribbean resort, to a wine tasting at 

Quinta Vale D. Maria, a trip to Tanzania, or even a The Gift 

concert. We also have words based on exceptional life ex-

periences, such as those of Rui Pinto, Joana Oliveira and 

Pablo Guayasamín, which will certainly be inspiring.

But all of these suggestions won’t make much sense if you 

haven’t got your health. This, actually, is the greatest of all 

luxuries. As for elegance, is there anything more elegant 

than a smile?!

Seja de novo bem-vindo ao mundo Villas&Golfe. Um mun-

do de elegância, de luxo e glamour, mas que não signifi-

ca ostentação, nem tão pouco brilho desmedido, geome-

trias rebuscadas e cabeças fúteis. Luxo é termos tempo 

para nós e para os outros, para a família, para os amigos, e 

preencher esse tempo com aquilo que nos dá mais prazer. 

A Villas&Golfe apenas lhe sugere o que fazer com esses 

momentos preciosos. Para uns, luxo pode ser ter a profis-

são com que sempre se sonhou, pode ser viajar, uma ida a 

um spa ou a um restaurante de eleição; para outros pode 

ser um passeio de automóvel, de barco, pode ser uma par-

tida de golfe, uma visita a um museu, a leitura de um livro, 

ou uma simples caminhada à beira mar. Para outros, ainda, 

poderá ser isto tudo.

Nesta edição, encontrará ideias que, com certeza, o farão 

feliz, desde um hotel em Paris, passando pelo Museu da 

Seda, em Freixo de Espado à Cinta, ou um resort das Ca-

raíbas, até a uma prova de vinhos na Quinta Vale D. Maria, 

ou uma viagem à Tanzânia, ou ainda um concerto dos The 

Gift. Temos também palavras baseadas em experiências 

de vida de referência, como as de Rui Pinto, Joana Oliveira 

e Pablo Guayasamín, que serão, certamente, inspiradoras.

Mas todas estas sugestões deixarão de ter grande par-

te do sentido se não tivermos saúde. Esse, sim, é o maior 

de todos os luxos. Quanto à elegância, haverá algo mais  

elegante que um sorriso?!

Luxo e elegância Luxury and elegance
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A Galeria Jeanne Bucher Jaeger abriu o seu novo espaço 

no Chiado, em Lisboa, no dia 19 de Janeiro, e inaugurou 

uma exposição dedicada a André Bauchant (1873-1958) 

e Louis-Auguste Déchelette (1894-1964), patente até ao 

dia 17 de Março. André Bauchant é um artista autodidacta 

e a sua obra integra paisagens, a natureza morta, o retra-

to, o nu e os grandes temas da mitologia e da antiguidade.  

Louis-Auguste Déchelette representa, realisticamente e 

com um desconcertante humor, cenas quotidianas, de rua 

ou de campo. Demonstra um particular gosto pelo detalhe 

e introduz jogos de palavras e trocadilhos que fazem pen-

sar, ou sorrir, pela vivacidade de espírito e sentido crítico. O 

núcleo de obras aqui reunidas só é possível graças ao em-

penho de Jeanne Bucher (fundadora da galeria em 1925), 

que teve um papel preponderante na divulgação e promo-

ção do trabalho de ambos os artistas.

Tendo iniciado no Algarve, com um primeiro episódio em 

que o Sr. Toni Coelho partilhou saberes sobre o litão, peixe 

típico da zona de Olhão e da Ria Formosa, e o Chef André 

Magalhães confeccionou uma cataplana com esse mesmo 

peixe e algas, o projecto Esporão & A Comida Portuguesa a 

Gostar dela Própria arrancou no final de 2015. O realizador 

Tiago Pereira, a equipa do Esporão e um chef convidado por 

episódio percorreram o território nacional à procura das 

raízes da nossa gastronomia (tradições, métodos e receitas 

que passam de geração em geração através da expressão 

oral). Actualmente o projecto é já um arquivo etnográfico 

da gastronomia portuguesa, que conta com 18 episódios 

e 59 pequenos vídeos (disponíveis no YouTube e no site  

Esporão) em que os protagonistas são os habitantes  

das mais de 50 localidades visitadas e os seus saberes  

gastronómicos.

The Jeanne Bucher Jaeger Gallery opened its new venue 

in Chiado, Lisbon, on January 19, opening at the same time 

an exhibition dedicated to André Bauchant (1873-1958) 

and Louis-Auguste Déchelette (1894-1964), which runs 

until March 17. André Bauchant was self-taught artist and 

his work included landscapes, still life, portraiture, nude 

and the great themes of mythology and antiquity. Louis- 

Auguste Déchelette realistically and with a disconcerting 

humour represented everyday scenes, street or coun-

tryside. He demonstrated a particular taste for detail and 

introduced puns and plays on words that make you think, 

or smile, for the wit and critical sense. The group of works 

gathered here is only possible thanks to the commitment 

of Jeanne Bucher (founder of the gallery in 1925), who 

played a prominent role in disclosing and promoting the 

work of both artists.

Having kicked off in the Algarve, with a first episode in 

which Mr Toni Coelho shared his knowledge about the litão 

(blackmouth cat shark), a fish typical to the area of   Olhão 

and the Ria Formosa, and Chef André Magalhães made 

a cataplana with this same fish and some seaweed, the  

Esporão & A Comida Portuguesa a Gostar dela Própria 

project saw the light of day in late 2015. Its director, Tiago 

Pereira, Esporão’s team and a guest chef with each epi-

sode, have travelled throughout the national territory in 

search of the roots of our gastronomy (traditions, meth-

ods and recipes that pass down through the generations, 

through word of mouth). The project is currently an eth-

nographic archive of Portuguese cuisine, which features 

some 18 episodes and 59 short videos (available on You-

Tube and the Esporão website) in which the protagonists 

are the inhabitants of more than 50 locations visited and 

their gastronomic know-how.

GALERIA JEANNE BUCHER JAEGER  \\ JEANNE BUCHER JAEGER GALLERY

ESPORÃO & A COMIDA PORTUGUESA A GOSTAR DELA PRÓPRIA\\NEWS
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Lançada pela incubadora da Corticeira Amorim, a  

PrimaLynx - Sustainable Solutions, Lda é uma nova startup 

que acaba de lançar no mercado o YogurtNest, uma iogur-

teira ecológica e multifunções, produzida em Portugal, com 

materiais sustentáveis, como cortiça e algodão. Segundo 

Miguel Leal, fundador da PrimaLynx e criador da Yogurt-

Nest, «a principal preocupação foi conceber uma iogur-

teira que tornasse o iogurte mais acessível, cujo funciona-

mento não tivesse um impacto negativo no meio ambiente 

e cujo resultado fosse um produto natural», acrescentando 

que «a cortiça foi o material que permitiu cumprir, com su-

cesso, todos estes requisitos». O YogurtNest permite pre-

parar iogurtes em apenas seis horas, sem dependência de 

electricidade, e é também uma ferramenta multifunções, 

uma vez que pode ser usada como estufa slow cooker – 

para cozinhar arroz, massas, sopas e estufados.

Introduced by the incubator company of Corticeira  

Amorim, PrimaLynx - Sustainable Solutions, Lda is a new 

startup that has just launched YogurtNest, an ecological 

and multifunction yoghurt maker produced in Portugal, 

with sustainable materials such as cork and cotton. Ac-

cording to Miguel Leal, founder of PrimaLynx and creator 

of YogurtNest, «the main concern was to design a yoghurt 

maker that would make yoghurt more affordable, whose 

functioning would not have a negative impact on the envi-

ronment and the result of which would be a natural prod-

uct», adding that «cork was the material that enabled us 

to successfully meet all these requirements». YogurtNest 

allows you to make yogurts in just six hours, with no need 

for electricity, and is also a multifunction tool, as it can 

be used as a slow cooker – for cooking rice, pasta, soups  

and stews.

PRIMALYNX - SUSTAINABLE SOLUTIONS

CIRURGIA
SURGERY
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// PACOTES DE SAÚDE · HEALTH PACKAGES

PROGRAMA COMPLETO 
DE EXAMES

FULL COMPLEMENTARY 
DIAGNOSTIC TESTS

SERVIÇO EXCLUSIVO 
E ATENDIMENTO PERSONALIZADO

PERSONALISED 
AND EXCLUSIVE SERVICE

EXAMES, RESULTADOS E CONSULTA 
MÉDICA NO PRÓPRIO DIA

TESTS, RESULTS AND MEDICAL 
CONSULTATION ON THE SAME DAY

EVITE OS PROBLEMAS 
FAÇA O DIAGNÓSTICO A TEMPO
Realize o Check-Up Premium, um programa completo 
de análises clínicas e exames (inclui várias ressonâncias mágneticas), 
que lhe oferecem um diagnóstico rápido e seguro, em menos de 24h.

AVOID PROBLEMS 
WITH AN EARLY DIAGNOSIS
Why not undergo a Total one day Check-Up? The Check-Up Premium 
is a complete program of tests and analysis including 
various MRI Scans, with safe, rapid 24h diagnosis.

MEDICINA DENTÁRIA
DENTISTRY 

PREMIUM CHECK-UP

ACORDOS COM A MAIORIA DAS SEGURADORAS DE SAÚDE                    

WORK DIRECTLY WITH MOST  HEALTH INSURANCE COMPANIES

info@grupohpa.com · www.grupohpa.com

B +351 282 420 400 · 707 28 28 28

// O GRUPO HPA SAÚDE EM PORTUGAL · THE HPA HEALTH GROUP IN PORTUGAL

 APP
HPA SAÚDE

Hospital 
Funchal (2018)

Clínica · Clinic 
Funchal

Hospital
Sines (2018)

Clínicas · Clinics 
Sines
Beja
São Teotónio
Odemira
Vila Nova 
de Milfontes

ALGARVE

ALENTEJO

MADEIRA        

Hospitais · Hospitals
Alvor 
Gambelas · Faro
Lagos
Portimão

Clínicas · Clinics 
Monchique
Albufeira
AlgarveShopping 
Vilamoura
Vila Real de Santo António
Mar Shopping Algarve (2017)

São Brás de Alportel (2017)
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Licenciado em Psicologia Social e das Organizações e Psi-

cologia Clínica, e doutorado em Psicologia do Desenvolvi-

mento, Nuno Amado divide a sua actividade entre a prática 

clínica e o ensino, ocupando a posição de Professor Adjun-

to no Instituto Superior de Educação e Ciências. As suas 

actividades de investigação têm-lhe permitido publicar e 

participar em vários congressos científicos. No nosso país, 

é pioneiro no estudo da Psicologia do Amor. Parem Todos 

os Relógios é o seu mais recente livro, lançado no dia 31 de 

Janeiro, na Livraria Leya na Buchholz, em Lisboa. 

With a degree in Social and Organisational Psychology and 

Clinical Psychology, and a PhD in Developmental Psychol-

ogy, Nuno Amado splits his work between clinical practice 

and teaching, holding the position of Associate Professor 

at the Instituto Superior de Educação e Ciências. His re-

search activities have allowed him to publish and partici-

pate in various scientific congresses. In Portugal, he is a pi-

oneer in the study of Psychology of Love. Parem Todos os 

Relógios (Stop All the Clocks) is his latest book, launched 

on January 31, at the LeYa na Buchholz bookshop in Lisbon. 

Nascida no Porto em 1971, Benedita Kendall cursou Dese-

nho na FAUP. Em 1994, conclui o curso de Artes Plásticas-

-Pintura, na FBAUP, e cursou Desenho de Figura Humana 

na International Sommer Academie de Salzburg, na Áus-

tria. É bolseira no Reino Unido e edita obras em gravura. A 

artista portuense expõe agora na Galeria São Mamede, em 

Lisboa. Patente até ao dia 28 de Fevereiro, Narrativas So-

brepostas trabalha uma mistura de linguagens, composta 

por layers, imagens descontextualizadas provenientes de 

diferentes âmbitos – decoração, banda desenhada, ilustra-

ção, desenho técnico, fotografia, iluminatura –, conjugando 

estes registos em camadas que se sobrepõem. 

Born in Oporto in 1971, Benedita Kendall studied Drawing at 

FAUP. In 1994, she completed the course in Fine Arts-Paint-

ing at FBAUP, and took a Human Figure Drawing course at 

the Salzburg International Summer Academy of Fine Arts 

in Austria. She has a scholarship in the United Kingdom 

and publishes works on engraving. The Oporto artist is 

now exhibiting at the São Mamede Gallery in Lisbon. On 

show until February 28, Narrativas Sobrepostas develops a 

blend of languages, composed of layers, de-contextualised 

images coming from different areas - decoration, comics, 

illustration, technical drawing, photography, iluminatura -, 

combining these in overlapping layers.

PAREM TODOS OS RELÓGIOS, DE \\
BY NUNO AMADO

BENEDITA KENDALL

Mesa Marcada é um blog que, em 2009, decidiu promo-

ver uma votação que elegesse os melhores restaurantes 

e chefs do ano através de um júri alargado composto por 

chefs, gerentes de restaurantes, jornalistas, críticos, blo-

ggers e clientes. Nasceu assim Os 10 Restaurantes e os 10 

Chefes preferidos do Mesa Marcada. No dia 15 de Janeiro, 

foram conhecidos os melhores de 2017 e a entrega de pré-

mios aconteceu no Alcântara Café, em Lisboa. O grande 

vencedor da noite foi João Rodrigues, chef do Restaurante 

Feitoria, conquistando o primeiro lugar nas duas catego-

rias principais (chef e restaurante), feito que já alcançou 

no ano anterior, depois de José Avillez ter liderado por sete 

anos consecutivos. Vasco Coelho Santos também brilhou, 

tendo o seu restaurante Euskalduna Studio (Porto) entrado 

directamente para o 8.º lugar e ele próprio ter arrecadado o 

prémio Chefe Revelação do Ano. 

Mesa Marcada is a blog that in 2009 decided to promote 

a vote to elect the best restaurants and chefs of the year 

through an extensive jury made up of chefs, restaurant 

managers, journalists, critics, bloggers and customers. 

The 10 Favourite Restaurants and 10 Favourite Chefs of 

the Mesa Marcada thus came into being. On January 15, 

the best of 2017 were announced at the awards ceremony, 

which took place at the Alcântara Café, in Lisbon. The big 

winner of the evening was João Rodrigues, chef of Feitoria 

Restaurant, winning the first place in the two main catego-

ries (chef and restaurant), a feat he had already achieved 

the previous year, after José Avillez had come top for seven 

consecutive years. Vasco Coelho Santos also did well, with 

his restaurant Euskalduna Studio (Oporto) going straight 

to 8th place and he himself taking the Rookie Chef of the 

Year award.

10 RESTAURANTES, 10 CHEFES PREFERIDOS DO MESA MARCADA
10 FAVOURITE RESTAURANTS, 10 FAVOURITE CHEFS OF THE MESA MARCADA
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«A saúde em Portugal é das melhores do 
mundo» \\ «The health system in Portugal is 

among the best in the world»

RUI 
PEIXOTO PINTO  

GRANDE ENTREVISTA \\ MAJOR INTERVIEW

Desde que se lembra, sempre desejou ser médico. Mas, 

curiosamente, ninguém da sua família o era. Rui Peixoto 

Pinto, desde muito novo, ia com prazer ao consultório mé-

dico, ao contrário de outras crianças. Sempre teve muita 

curiosidade e fascínio pela área da medicina. «Foi a única 

profissão que pensei ter e lutei sempre para o ser», con-

fessa. Concluiu a sua formação académica em 1975, na 

Universidade do Porto, um ano após o 25 de Abril. Espe-

cializou-se em Ortopedia. Tirou várias especialidades em 

Portugal e no estrangeiro na área da Cirurgia da Coluna, 

Anca, Joelho e Trauma. Ocupou cargos de chefia e direcção 

nas entidades que representou. Tornou-se membro da So-

ciedade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia (SPOT); 

foi Presidente da Sociedade Portuguesa de Patologia da 

Coluna Vertebral (SPPCV) e foi Director do Serviço de  

Ortopedia, durante anos, no Hospital São João, no Porto, 

entre outros cargos. Hoje, aos 65 anos, quer ter mais tempo 

para a família, para a fotografia e para o golfe. Por isso, e 

por opção própria, deixou de exercer medicina no Hospital 

São João, onde trabalhou 42 anos, e ficou a exercer, apenas, 

no Hospital Santa Maria, no Porto, onde é Director Clínico e 

trabalha, também, há 42 anos. 

For as long as he can remember, he always wanted to be a 

doctor. But, strangely enough, no one in his family had ever 

been one. Rui Peixoto Pinto, from a very young age, loved 

to go to the doctor’s, unlike other children. He was always 

really curious about and fascinated by medicine. «It was 

the only profession I was ever interested in and I struggled 

continuously to enter it», he confesses. He completed his 

academic studies in 1975, at the University of Oporto, one 

year after the Carnation Revolution. He specialised in or-

thopaedics. He studied several specialties in Portugal and 

abroad in the area of   the spinal, hip, knee and trauma sur-

gery. He has held middle and senior management posi-

tions in the organisations he has represented. He became 

a member of the Portuguese Society of Orthopaedics 

and Traumatology (SPOT); he has been president of the  

Portuguese Society of Spinal Column (SPPCV) and he was 

director of the Orthopaedic Department for years at the 

Hospital São João in Oporto, among other positions. Today, 

at the age of 65, he wants to have more time for his family, 

photography and golf. That is why, out of his own volition, 

he has stopped practicing medicine at the Hospital São 

João, where he worked for 42 years, and now only works 

at the Hospital Santa Maria, in Oporto, where he is Clinical 

Director and where he has also worked for 42 years.
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Formou-se em 1975... 

Sim, na altura do 25 de Abril. Apanhei os primeiros anos, 

ainda, antes do 25 de Abril e o último ano, já no pós-25 de 

Abril. Naquela altura, fazíamos dois anos de internato, de-

pois fazíamos um ano na periferia, e, finalmente, aguardá-

vamos o exame de selecção para as especialidades. Aca-

bei por fazer este interregno de quase cinco anos antes de 

entrar na especialidade de Ortopedia, em 1980. Mas, antes 

disso, desde o momento em que fiz a cadeira de medicina, 

desde o 4.º ano, fiquei sempre a ajudar, na urgência e no in-

ternamento, os médicos, como o Dr. Acácio Carvalhais e o 

Mesquita Montes. Ambos são os responsáveis por eu ser 

ortopedista. Foram eles que me entusiasmaram e direc-

cionaram para Ortopedia. Depois, lutei um pouco para ter o 

lugar, porque, no ano em que fiz o exame de selecção para 

a especialidade, só havia uma vaga no Hospital São João 

(local onde fiz a faculdade). E consegui a vaga no São João. 

Não conhecia outro hospital a não ser o São João. Estive lá 

42 anos. 

Quão desafiantes foram esses 42 anos? 

Primeiro foi a minha luta para entrar. Depois fiz a minha 

preparação de especialidade toda no São João e fiz alguns 

estágios em França e In-

glaterra, em algumas su-

bespecialidades da área da 

Ortopedia, nomeadamente 

a cirurgia da coluna. Depois 

de acabar a nossa especia-

lidade, e porque a lei assim 

determinava, tínhamos de 

concorrer aos hospitais, à medida que eles abriam vagas, 

para continuarmos ligados à função pública. Concorri a 

Vila Real, Amarante, Santo Tirso, Barcelos… corri esses 

hospitais todos. E, depois, acabei por ficar no São João, 

porque abriram vagas. Fiz exame e fiquei. Fui evoluindo na 

carreira.  Fiquei como especialista em Ortopedia, no quadro 

do São João, em 1988, e Chefe de Serviço, desde o ano 2000. 

Neste período, passei por várias fases: fui Chefe de Equi-

pa de Urgência; fui Adjunto do Director de Serviço, o então 

Prof. Trigo Cabral; e, depois, fui Director de Serviço durante 

sete anos. 

Na minha vida sempre coloquei parâmetros. Um deles 

foi: aos 65 anos, reduzir a minha actividade, dedicar-me 

a uma causa só, porque, até aos 65, fazia clínica privada 

e clínica pública. Um dos meus objectivos era chegar aos 

65 anos e ficar com mais tempo para mim e para a minha 

família. Ter um pouco mais de qualidade de vida. Portan-

to, cumpri aquilo a que me tinha proposto. Mudei a minha 

vida. Tornei-a mais calma. Assim como, aos 70, pretendo 

acabar a minha vida clínica (cirurgias, consultas), mas, se 

calhar, não a minha vida de gestão hospitalar. Quero dedi-

car-me mais à fotografia e ao golfe. 

You completed your studies in 1975…

Yes, at the time of the Carnation Revolution. I did my first 

years, moreover, before the revolution, and my final year, 

already in the post-revolution era. Back then, we did two 

years internship, then we did one year outside and, finally, 

the selection exam for the speci alties awaited us. I end-

ed up doing this gap of almost five years before entering 

the orthopaedic specialty in 1980. But, before that, from the 

moment I did medicine, from the 4th year on, I was always 

helping doctors, in the casualty and in-patient depart-

ments such as Dr Acácio Carvalhais and the Dr Mesquita 

Montes. Both are responsible for me becoming an ortho-

paedist. It was they who got me excited about and led me 

towards orthopaedics. Then I fought hard to get a position, 

because in the year I took the selection exam for the spe-

cialty, there was only one post available in the Hospital 

São João (where I studied).  And I got the post at São João. 

I didn’t know any other hospital other than São João. I was 

there 42 years.

How challenging were these 42 years?

First was my struggle to get in. Then I did all my spe-

cialty preparation at São João and I did some internships 

in France and England, in 

some subspecialties in the 

field of   Orthopaedics, in par-

ticular spinal surgery. After 

finishing your specialty, and 

because the law required 

it, you had to apply to hos-

pitals, when vacancies ap-

peared, to continue to part of the civil service. I applied to 

Vila Real, Amarante, Santo Tirso, Barcelos... I applied to all 

these hospitals. And then I ended up staying at São João, 

because vacancies opened up. I took the exam it and 

stayed. I was developing my career.  I became a specialist 

in Orthopaedics, in the context of São João, in 1988, and 

Head of Department, since 2000. During this period, I went 

through several phases: I was ER Team Leader; I was Dep-

uty Department Director, the then Prof. Trigo Cabral; and 

then I was Department Director for seven years.

In my life I always set parameters. One of them was: at 

the age 65, to reduce my activity, to dedicate myself to just 

one cause, because, until I was 65, I worked both in the pri-

vate and public sector. One of my goals was to get to 65 and 

to have more time for myself and my family. To have a bet-

ter quality of life. So I did what I had set out to do. I changed 

my life. I made it calmer. Just as, at 70, I plan to finish my 

clinical life (surgeries, consultations), but, perhaps, not my 

life of hospital management. I want to dedicate my time 

more to photography and golf.

And why the spine within Orthopaedics?

I worked for many years with Professor José Carvalho 

E porquê a Coluna dentro da Ortopedia?

Trabalhei durante muitos anos com o Professor José 

Carvalho Oliveira, que foi das pessoas mais influentes na 

área da cirurgia da coluna, em Portugal. Foi ele que me 

trouxe o ‘bichinho’ da coluna. Transmitiu-me a sua sabe-

doria. A sua forma de operar. A sua forma de pensar. Es-

colher o que é melhor para o doente, porque nem sempre 

é fácil fazer isso. Na coluna, às vezes, a decisão do fazer ou 

não fazer é o mais importante. 

 

Na hora em que está a operar está convicto de que aque-

la é a decisão certa? 

O mais importante de tudo é decidir bem. Depois de de-

cidir o que fazer há outra fase extramente importante, que 

é o planeamento. Saber como é que vai, porque é que vai 

fazer, por que lado vai… ou seja, fazer um planeamento 

correcto da situação. Tentar imaginar o que vai encontrar, 

com base no conhecimento de anatomia que tem, com 

base nos exames que viu e nas queixas do doente. E tentar 

ter uma imagem mental daquilo que vai encontrar. 

Temos bons médicos em Portugal?

Temos excelentes médicos em Portugal, como em todo 

o mundo. 

E há falta de médicos?

Há alguma falta de médicos, desde a Clínica Geral às es-

pecialidades. Há hospitais que necessitam de mais médi-

cos nas especialidades. Há hospitais que, se calhar, estão 

saturados em algumas especialidades, mas há outros que 

não têm. Em Bragança, por exemplo, há falta de ortopedis-

tas. Daí a implementação por parte do Governo das vagas 

carenciadas. É uma forma de descentralizar as especiali-

dades. Conseguir que os jovens médicos se radicalizem 

nos hospitais mais do interior (por exemplo, a Guarda e a 

Oliveira, who was one of the most influential people in the 

field of   spinal surgery in Portugal. It was he who gave me 

the ‘bug’ for spinal medicine. He passed on his wisdom to 

me. His way of operating. His way of thinking. Choosing 

what’s best for the patient, because it is not always easy 

to do this. With the spine sometimes the decision to do 

something or not to do it is what counts most. 

At the time when you’re operating, are you convinced of 

your decision?

The most important thing of all is to decide well. Once 

you decide what to do there is another extremely import-

ant phase, which is planning. Knowing how you’re going to 

do it, why you’re going to do, where you’re going to do it... 

that is to say, properly planning the situation. Try to imag-

ine what you’ll find, based on the knowledge of anatomy 

you have, based on the tests you have seen and on the pa-

tient’s complaints. And try to get a mental picture of what 

you will find. 

Do we have good doctors in Portugal?

We have excellent doctors in Portugal, as in the rest of 

the world.

And is there a shortage of doctors?

There is a shortage of doctors, from general practice to 

specialties. There are hospitals that need more special-

ist doctors. There are hospitals that may be full in some 

specialties, but there are others that are not. In Bragança, 

for example, there is a shortage of orthopaedists. Hence 

the implementation by the government of vacant posts 

in need. This is a way of decentralising specialties. To get 

young doctors to settle more in inland hospitals (for exam-

ple, Guarda and Covilhã are the hospitals that are lacking 

the most in some specialties).

«Há hospitais que necessitam de 
mais médicos nas especialidades» 
\\ «There are hospitals that need 

more specialist doctors»
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Covilhã são dos hospitais que têm mais carências em al-

gumas especialidades). 

No seu entender como se encontra a saúde e a medicina 

em Portugal?

A saúde em Portugal é das melhores do mundo. Pelo me-

nos a assistência na saúde. Toda a gente tem direito, toda a 

gente tem acesso e não custa muito. Claro que a saúde tem 

sempre de ter custos, mas, globalmente, desde que tenha 

cartão de cidadão, a sua saúde está garantida, assim como 

os tratamentos. Pode haver lista de espera, mas o seu di-

reito está garantido. Nem sempre acontece isso, mesmo 

em países muito desenvolvidos. Depois, a medicina é uma 

medicina de topo. Faz-se tudo cá. Qual é o nosso proble-

ma? Nós somos só dez milhões. E, portanto, dez milhões 

deve ser metade da população de algumas capitais do 

mundo. Assim sendo, o número de casos a que nós temos 

acesso para tratar é muito menor do que o que existe em 

alguns centros. E a experiência, muitas das vezes, vem daí. 

As listas de espera nos hospitais é um assunto da ordem 

do dia.

Penso que aquilo que o Governo está a fazer, que é, no 

fundo, dar oportunidade de os doentes serem tratados a 

tempo e horas, transferindo essas listas para os hospitais 

privados que tenham capacidade de resposta, é uma das 

soluções. Outra das soluções é optar por um sistema livre. 

Os doentes terem capacidade de, sendo através do Serviço 

Nacional do Sistema de Saúde (SNS), sendo através da sua 

assistência de seguros, poderem escolher o hospital públi-

co ou privado que desejarem. 

Há outra coisa que é importante e de que ninguém fala: 

protecção do idoso. 

In your opinion, how is health system and medicine  

in Portugal?

The health system in Portugal is one of the best in the 

world. At least in terms of health care. Everyone has the 

right to it, everyone has access to it and it doesn’t cost 

much. Of course, health always has to have costs, but over-

all, as long as you have a citizen’s card, your health is guar-

anteed, as are the treatments. There may be a waiting list, 

but your right is guaranteed. This is not always the case, 

even in highly developed countries. Additionally, medical 

practice is exceptional medical practice. We do everything 

here. What is our problem? There are only ten million of us. 

And, therefore, ten million is half the population of some 

capitals in the world. Accordingly, the number of cases to 

which we have access to treat is much lower than what 

can be found in some centres. And often, that’s where ex-

perience comes from. 

Waiting lists in hospitals is a matter on today’s agenda.

I think that what the government is doing, which is, in 

essence, giving patients the opportunity to be treated on 

time, transferring these lists to the private hospitals that 

are able  to respond, is one of the solutions. Another solu-

tion is to opt for a free system. Patients being able, through 

the National Health Service (SNA), or through their insur-

ance assistance, choosing the public or private hospital 

they want. 

There is something else that is important and that no-

body talks about: protecting the elderly.

There is protection of children, there is protection to the 

child’s family, and there is little protection of the elderly 

and of the family of the elderly. If we look closely, we are in 

a society of almost three thirds: a third comprised of young 

Há protecção da criança, há protecção à família da crian-

ça, e há pouca protecção ao idoso e à família do idoso. Se 

virmos bem, estamos numa sociedade quase de três ter-

ços: um terço de jovens, um terço de adultos e começamos 

a encostar a um terço de idosos. É preciso começar a tomar 

medidas em relação ao idoso. E em relação à família. Pela 

experiência que tenho, encontro múltiplas famílias com 

dificuldade em conseguir apoiar o pai ou a mãe. A solução 

não passa só pela protecção do idoso no pós-internamento 

hospitalar, porque uma coisa é ser internado e outra é de-

pois ter de ir para casa, e às vezes a família não tem condi-

ções para o receber. Outra questão é o idoso que vive sozi-

nho. Não há protecção nenhuma. 

Também se fala muito no Turismo de Saúde. Que vanta-

gens traz para o país e para os hospitais? 

Temos um país que é um destino turístico bastante 

atractivo. Primeiro, pelos custos: o custo para um turista 

alemão viver aqui é reduzido. E, depois, o país tem unida-

des de saúde que são capazes de tratar da mesma forma os 

doentes como outras instituições pela Europa fora. Temos 

capacidade de tratamento tão bem instalada como em 

toda a Europa. É uma área em que até tenho andado a pen-

sar, até porque também estou numa instituição privada e 

temos ido às reuniões do Turismo de Saúde, agora que têm 

aparecido em Coimbra, no Porto e Lisboa, para fomentar 

essa área. Neste momento, 

o investimento está a ser 

feito quase só pelos priva-

dos. Não há assim nenhum 

organismo oficial que esteja 

a tentar divulgar o Turismo 

de Saúde. Nós aqui (Hospi-

tal Santa Maria) não temos 

Turismo de Saúde, no entanto, temos muitos doentes da 

Europa que vêm para serem operados por médicos nossos. 

Ainda sobre temas que estão na ordem do dia: tem-se 

debatido sobre a eutanásia e identidade dos géneros. O que 

nos tem a dizer sobre isso?

Quanto à eutanásia, basicamente sou contra, por forma-

ção cristã e por formação médica. Que me digam que nós 

temos de proporcionar o melhor fim a qualquer pessoa, 

isso é um facto. Mas, pôr o fim já é diferente. A minha ideia 

médica é a de prolongar a vida e não de a retirar. Na me-

dicina há duas coisas que uma pessoa tem de dizer: nem 

sempre, nem nunca. Uma coisa é não prestar assistên-

cia, isso é crime. Eutanásia é um assunto discutível, com 

muitas pessoas a favor, outras, contra. Mas, se me puser o 

problema assim directamente a mim, eu digo-lhe que não. 

A identidade de género, não me incomoda como a euta-

násia. Admito que as pessoas queiram mudar de género. 

Nunca mudam. É uma mudança exterior, porque nunca se  

irá conseguir fazer a mudança dos cromossomas. Os  

people, a third comprised of adults and we are getting close 

to having a third comprised of the elderly. We need to start 

taking action with regard to the elderly. And with regard to 

the family. From the experience I have, I meet many fam-

ilies that find it hard to support their father or mother. The 

solution is not just about protecting the elderly when they 

are discharged from hospital, because it is one thing to be 

hospitalised and it is another is after having to go home, 

and sometimes the family is not able to take care of them. 

Another issue is the elderly living alone. There is no pro-

tection at all.

There is also much talk about health tourism. What ad-

vantages does this bring to the country and to hospitals?

We have a country that is a very attractive tourist des-

tination. Firstly, in terms of costs: the cost for a German 

tourist living here is less. And, then, the country has health 

facilities that are able to treat patients in the same way as 

other institutions across Europe. Our treatment abilities 

are as established as in the rest of Europe. It is an area in 

which I have put some thought, not least because I am also 

in a private institution and we have been to Health Tourism 

meetings, now that they have appeared in Coimbra, Oporto 

and Lisbon, to promote this area. At the moment, invest-

ment is being made almost exclusively by the private sec-

tor. There is no official body that is trying to promote Health 

Tourism. We (Hospital Santa 

Maria) do not have Health 

Tourism, but we do have 

many patients from Europe, 

who come to be operated by 

our doctors.

Sticking to subjects that 

on today’s agenda: there has been debate on eutha-

nasia and gender identity. What do you have to tell us  

about this?

As for euthanasia, I am basically against it, out of Chris-

tian belief and out of medical training. They can tell me 

that we should provide every person with the best end; 

that’s a fact. But putting an end to it is something differ-

ent. My medical ideology is to prolong life rather than take 

it away. In medicine there are two things a person has to 

say: not always, not ever. It’s one thing not to give assis-

tance; that’s a crime. Euthanasia is a debatable subject, 

with many people in favour, and others against it. But if you 

put the issue directly to me, I’ll tell you no. Gender identi-

ty does not bother me like euthanasia. I admit that people 

want to change their gender. They never actually change. 

It is just an outward change, because you will never be able 

to change their chromosomes. The XY chromosomes will 

remain just the same. Gender identity is external transfor-

mation. Genetically, even with hormone therapy, cells will 

always have the Y or the X (they may possibly be XXY).

«A identidade de género não me 
incomoda como a eutanásia» \\ 

«Gender identity does not bother me 
like euthanasia»
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cromossomas XY vão estar lá na mesma. A identidade de 

géneros é a transformação externa. Geneticamente, mes-

mo com hormonoterapia, a célula vai ter sempre lá o Y ou o 

X (pode, eventualmente, ser XXY). 

Os valores da deontologia médica continuam a ser  

respeitados?

Sim. Nesse aspecto temos uma boa formação. Numa 

questão global nós respeitamos muito a questão deonto-

lógica. Por vezes, há umas certas ‘birras’ entre colegas, mas 

isso, se calhar, existe em todas as profissões. De qualquer 

forma, devíamos ter mais cuidado com essas ‘birras’ até 

porque nós (médicos) estamos bastante mais expostos. 

Tudo o que estiver ligado à área da saúde está bastante 

exposto. É importante ter sempre uma certa conduta, que 

nos permita assumir sempre uma posição acima destas 

dúvidas todas. 

Como concilia a profissão com a vida familiar?

Uma tristeza que tenho é que a meninice dos meus fi-

lhos passou muito depressa. Agora aproveito a neta Sofia, 

porque tenho mais tempo. A vida é diferente, o ritmo é di-

ferente, a paciência é diferente. Agora, é muito interessante 

a vida de avô. 

E o golfe como surge na sua vida e da sua esposa?

Surgiu em 1999. Comprámos uma casa na Quinta da  

Barca, que iria ter um campo de golfe. O campo surgiu e 

nós fomos dos primeiros a praticar naquele campo. Já tinha 

praticado ténis, muitos anos, no Ténis Clube do Porto, sem-

pre como amador. Depois tive umas lesões e saí do ténis. 

Em 1999 resolvi experimentar o golfe. A primeira a ir até foi 

a minha mulher. Eu gostava mais de estar naquele despor-

to favorito de fim-de-semana que é o sofá (risos). Entre-

tanto a minha mulher ia para o golfe e eu pensava: mas que 

vou ficar eu a fazer aqui em casa?! Então fui também. Não 

é um desporto barato, mas devia ser mais fomentado nas 

camadas jovens. O golfe é um vício saudável. É um dia que 

se ganha. Juntos, em casal, desfrutamos os dois. Às vezes, 

chego aí a quarta-feira e começo a pensar onde é que vou 

jogar no sábado. Jogo quase todas as semanas. E até já 

comprei um ferrinho para a neta (um ferro 6). 

E o hobby dos clássicos? 

Nesta época em que tudo anda muito depressa, impon-

do stress elevado, os clássicos permitem aproveitar o pas-

seio de automóvel com calma e apreciar o que nos rodeia, 

promovendo excelentes convívios entre os amantes dos  

clássicos. 

Are the values   of medical ethics still being respected?

Yes. In this aspect we have good training. In overall terms 

we greatly respect ethical matters. Sometimes ‘tantrums’ 

can flare up among colleagues, but this, if at all, exists in 

all professions. In any case, we should be more careful with 

these ‘tantrums’ not least because we (doctors) are much 

more exposed. Anything that is connected to the area of 

health is very exposed. It is important to always behave in 

a certain conduct, which allows us to always take a stance 

above all these doubts.

How do you reconcile your job with family life?

One regret I have is that my children being little passed 

by very quickly. Now I make the most of my granddaughter 

Sofia, because I have more time. Life is different, the pace is 

different, my patience threshold is different. Now, life as a 

grandfather is very interesting.

And how did golf become part of your life and that of 

your wife?

It started in 1999. We bought a house in Quinta da  

Barca, which was going to have a golf course. The course 

was made and we were among the first to play on that 

course. I had been playing tennis for many years at the 

Ténis Clube do Porto, always as an amateur. Then I suffered 

some injuries and I stopped playing tennis. In 1999 I decid-

ed to try golf. The first one to try it was actually my wife. 

I preferred that favourite weekend sport known as couch 

surfing (he laughs). In the meantime my wife was play-

ing golf and I thought: but what am I going to do here at 

home?! So I played too. It’s not a cheap sport, but it should 

be promoted more in the young. Golf is a healthy addiction. 

It’s a day to enjoy. Together, as a couple, we both enjoy it. 

Sometimes it gets to Wednesday and I start thinking about 

where I’m going to play on Saturday. I play almost every 

week. And I even bought a little club for my granddaughter 

(a 6 iron).

What about your classic car hobby?

At a time in which everything is really fast, leading to 

high stress levels, classic cars allow you to enjoy the ride, 

slowly, while taking in the surroundings, while ensuring 

fun get-togethers among of classic car enthusiasts.

ENTREVISTA NA ÍNTEGRA EM // FULL INTERVIEW AT 
www.villasegolfe.com
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ANTÓNIO REBELO DE SOUSA
Economista
Economist

OPINIÃO \\ OPINION

Para alguns, ser de esquerda é defender a reposição de salá-

rios e de pensões de reforma, é pugnar pelo que convencio-

naram designar de «direitos adquiridos» dos trabalhadores, 

é ser a favor da adopção de crianças pelos casais do mesmo 

sexo e é, sobretudo, estar-se contra a mobilidade social e as 

reformas estruturais, uma vez que as mesmas só abririam 

as portas às privatizações ‘selvagens’ e ao agravamento das 

condições de «exploração do homem pelo homem». Diga-

-se, em abono da verdade, que reconduzir um Programa de 

Esquerda a este reduzido conjunto de valores sabe, natu-

ralmente, a muito pouco, correspondendo a uma visão algo 

redutora do que deve entender-se por progresso e moderni-

zação da sociedade dos tempos de hoje.

E, sobretudo, o que se apresenta mais grave é, em nome de 

um conjunto de valores desta natureza, estar-se na disposi-

ção de estabelecer plataformas de entendimento para a go-

vernação do país com quem considera Maduro e o «Grande 

Líder Norte –Coreano» vítimas do imperialismo americano.

A esquerda tem de se modernizar, tem de apostar, isso sim, 

na subordinação do poder económico ao poder político de-

mocraticamente constituído, numa justa distribuição do 

rendimento, na implementação de uma nova política de or-

denamento do território, num planeamento indicativo que 

permita seleccionar sectores estratégicos, na defesa de di-

reitos sociais associados a uma efectiva responsabilização 

do factor produtivo do trabalho, numa Europa mais forte – 

com reforço da vertente federalista – e no aprofundamento 

da democracia e, por isso mesmo, dos mecanismos de par-

ticipação dos cidadãos. Uma esquerda europeia que queira 

mais Europa para que exista mutualização da dívida, reforço 

dos fundos estruturais e aplicação de políticas de inspiração 

neo-keynesiana, assentes em novos projectos de investi-

mento público comunitários. Mas, que, também, concorde 

com a existência de rigor orçamental, o que poderá passar 

pela criação de um Ministério das Finanças Europeu. Ser 

de esquerda não é defender o aumento da despesa pública 

sem limites. É, isso sim, pugnar pela implementação de po-

líticas públicas de pendor progressista, a par de uma maior 

responsabilização dos governos. Será esta uma posição po-

liticamente incorrecta para quem se situa na área da social-

-democracia e do socialismo democrático? Só para aqueles 

que, ainda, não perceberam que a única forma de socialismo 

democrático possível é a social-democracia.

Nem mais, nem menos...

QUE ESQUERDA?

WHAT LEFT?
For some, being on the left means defending the restitution 

of wages and retirement pensions, pressing for what have 

come to be known as «vested rights» of workers, being in 

favour of same-sex couples adopting children and, above 

all else, being against social mobility and structural reforms, 

since these would only open the door to ‘savage’ privatisa-

tions and to the worsening of conditions of «exploitation of 

man by man». If truth be told, it must be said that to reinstate 

a Left Programme with this small set of values   means, quite 

naturally, very little, corresponding to a somewhat narrow 

view of what should be meant by progress and modernisa-

tion of today’s society.

And, above all else, what appears more serious is, in the 

name of a set of values   of this nature, to be prepared to 

establish platforms of understanding for the governance 

of the country with those who consider Maduro and the 

«Great North Korean Leader» victims of American impe-

rialism. The left has to modernise, it has to focus, instead,  

on the subordination of economic power to democratically 

constituted political power, on a fair distribution of income, 

on the implementation of a new regional planning policy, on 

an indicative planning that allows the selection of strategic 

sectors, on the defence of social rights associated with ef-

fective accountability of the productive factor of work, on 

a stronger Europe -  through strengthening of its federalist 

scope - and on the deepening of democracy and, for this 

reason, of the mechanisms of citizen participation. A Eu-

ropean left that wants more Europe, for there to be debt 

mutualisation, reinforcement of structural funds and im-

plementation of policies of neo-Keynesian inspiration, 

founded on new projects of EU public investment. But, 

which, also, agree with the existence of budgetary rigour, 

which could include the creation of a European Ministry 

of Finance. Being on the left is not defending limitless in-

creases in public spending. It is, instead, to press for the 

implementation of progressive public policies, together 

with greater accountability of governments. Is this a po-

litically incorrect position for those in the area of   social 

democracy and of democratic socialism? Only for those 

who have not yet realised that the only form of democratic 

socialism possible is social democracy.

Nothing more, nothing less...
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MARIA DO CÉU 
QUINTAS 

ECONOMY   BUSINESS

«Não podemos ver o país por igual»
 «You cannot view the country equally»

TEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©PMC

Não! Não! Não! Assim lhe exige que seja o papel profissio-

nal que assume. Sentada na secretária onde, muitas vezes, 

o «Não» soa mais alto do que a vontade de dizer «Sim», 

Maria do Céu Quintas, Presidente da Câmara Municipal 

de Freixo de Espada à Cinta, conversou connosco sobre a 

sua passagem por Moçambique, terra onde nasceu, e de 

onde guarda belíssimas lembranças, e falou, ainda, sobre 

a sua vida política. Ela é exigente. Simpática. Cativante por 

natureza. Sempre de sorriso nos lábios. Maria do Céu está 

na vanguarda de uma das autarquias do interior do país e, 

enquanto se faziam as perguntas, era facilmente perce-

bível como esta Mulher estima o desafio político que tem  

pela frente.   

É natural de Moçambique.

Nasci em Moçambique. Estive lá até aos 11 anos.

Que recordações guardou de lá?

Boas, muito boas (risos). Nasci em Vila Pery – actual Chi-

moio – e, aos três anos, fui viver para a Manica, que fica-

va muito próxima da fronteira com a Rodésia. Fiz a escola 

até ao 1.º ano do ciclo (agora é o 5.º ano). Vim para Portugal  

em 1974.

Alguma vez voltou a Moçambique?

Não. Mas gostava muito de lá voltar, de mostrar à minha 

família onde é que estive.

Lembra-se de brincar com os meninos de lá?

Lembro. Há muita coisa que está, ainda, bem presente. 

Dá é uma tristeza ir ao Google tentar ver aquilo e perceber 

que está muito estragado, que as ruas não têm alcatrão… 

Ao contrário do passado. Era uma vila tipo Freixo, pequeni-

na, mas que tinha tudo. 

No! No! No! This is professional role she is required to play. 

Sitting at the desk where «no» often rings out louder than 

the desire to say «yes», Maria do Céu Quintas, mayor of 

Freixo de Espada à Cinta, chatted with us about her time 

in Mozambique, the place she was born, and of which she 

has beautiful memories, and she also talked about her po-

litical life. She is demanding. Friendly. Captivating by na-

ture. Always with a smile on her lips. Maria do Céu is at the 

helm of one of the municipalities of Portugal’s interior, and 

while the questions were being asked, it was easy to see 

how this woman relishes the political challenge facing her.

You were born in Mozambique.

I was born in Mozambique. I was there until I was 11 

years old.

What memories do you still have of there?

Good ones, very good ones (she laughs). I was born in 

Vila Pery – now Chimoio – and when I was three years old, 

I went to live in Manica, which was very close to the bor-

der with Rhodesia. I attended school until the 1st year of 

the ciclo (what you’d call year 5 today). I came to Portugal  

in 1974.

Have you ever been back to Mozambique?

No. But I would really love to go back there, to show my 

family where I lived.

Do you remember playing with children there?

I remember. There is so much that is still so vivid. That’s 

why it’s sad to go onto Google Maps to try to see it and re-

alise that it is badly damaged, that the streets have no tar-

mac... Differently from the past. It was a town like Freixo; 

small, but it had everything.
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E depois veio para cá (Freixo)...

Quando cheguei cá, eu e os meus pais fomos para La-

goaça. E, ao entrar naquela aldeia, ao ver todas aquelas 

casinhas baixinhas, todas em pedra, a minha reacção foi 

muito má. Assim que cheguei à entrada daquela aldeia, 

disse ao meu pai: «Eu não fico aqui!». 

Hoje, já não pensa assim?

Não, nem pensar! Não trocava isto por nada. Mas foi o 

choque, o contraste, não tinha nada a ver. Depois, durante 

muito tempo, e ainda hoje, não falo muito da minha infân-

cia, porque as pessoas não entendiam muito bem. Havia 

aquele estigma do «é retornada…». Não sou retornada, 

seria refugiada, retornada não – porque eu nasci lá –, mas 

eram todos apelidados assim, de ‘retornados’. 

O que a levou a tirar o curso de gestão? 

Tive a influência, desde miúda, em Moçambique, de uma 

senhora que trabalhava num banco. O meu pai mandava-

-me ir ao banco, com os recados dele, e eu adorava ir. Tra-

balhavam lá essencialmente homens e uma moça solteira 

que era a Luísa, e eu, não sei porquê, olhava-a e imaginava-

-me ali, como ela. Lembro-me de uma noite o gerente do 

banco, o senhor Ferreirinha, estar lá em casa (Moçambi-

que) e eu lhe dizer: «Quando for grande quero ir trabalhar 

para o banco como a Luísa», e o meu pai a dizer que não, e 

eu a dizer que sim! Fartei-me de chorar porque o meu pai 

me estava a contrariar. 

Mesmo contrariando o seu pai, seguiu gestão?

Fui bancária. Quando estava em Freixo a dar aulas abriu 

um concurso para a Caixa Geral de Depósitos, concorri e 

entrei. Fui seleccionada entre os 48 concorrentes.

And then you came here (Freixo)...

When I got here, my parents and I went to Lagoaça. And, 

as we entered that village, and saw all those low houses, 

all out in stone, my reaction was very bad. As soon as I got 

to the entrance of that village, I said to my father: «I’m not 

staying here!»

You don’t think that way now though?

No, perish the thought! I wouldn’t change this for any-

thing. But it was the shock, the contrast, there was just no 

comparison. Then, for a long time, and even today, I don’t 

speak much about my childhood, because people didn’t 

understand very well. There was that thing of «you’ve 

come back» thing. No, I haven’t come back, I’m a refugee, 

I haven’t returned – because I was born there – but that’s 

what they were all called: ‘returnees’.

What caused you to study management?

Ever since I was little, in Mozambique, I had been influ-

enced by a lady who worked in a bank. My father would 

send me to the bank, with his messages, and I loved going. 

There were men working there, and a single young woman, 

who was Luísa, and I, I don’t know why, would look at her 

and imagine myself there, like her. I remember one night 

the manager of the bank, Senhor Ferreirinha, was at our 

house (Mozambique) and I told him: «When I grow up I 

want to go to work for the bank like Luísa», and my father 

saying no, and me saying yes! I cried my eyes out because 

my father was against me.

Even going against your father’s wishes, you studied 

management?

Viu-se no papel da Luísa (do banco em Moçambique)?

Sim, porque era a única mulher ali no meio dos homens.

 

O que lhe dizia o seu pai? 

O meu pai ficou muito contente, porque eu cheguei onde 

queria e ele tinha um orgulho muito grande em mim.

A Maria do Céu mostrou-lhe que conseguiu...

Sim… (emociona-se).

Sai da área da banca para a política...

Nunca me imaginei a chegar à reforma sempre a fazer a 

mesma coisa. No entretanto, há alguns anos, numa tran-

sição de mandatos, pensei no que ia acontecer «este pre-

sidente vai estragar tudo». Porque até ali a Câmara tinha 

uma área financeira muito boa e, depois, começou a dar-se 

cabo de tudo (o novo presidente). Começou a parte finan-

ceira da Câmara a ficar muito mal, e agora a recuperação 

vai demorar muito tempo. Foi esse estado, e a vontade em 

fazer, que me entusiasmou para a Política. Nas eleições 

autárquicas de 2009, o candidato do PSD convidou-me a 

integrar a lista à Câmara Municipal, embora eu não tivesse 

ligação partidária, e à época estivesse do ‘outro lado’. Nes-

tas circunstâncias, tive de tomar uma decisão, mas sempre 

numa postura honesta quer para com quem me convidou, 

quer para com os que integravam a lista a que pertenci. 

Fui peremptória «Tenho um convite e vou aceitar». Toda 

a gente me apoiou. Concorremos. Não ganhámos, e estive 

quatro anos a fazer oposição. 

E depois?

Depois candidatei-me a Presidente da Câmara! O ante-

rior candidato e Presidente da Concelhia informa-me de 

que não seria recandidato. Nesse contexto fui clara: «se 

não és, tu, sou eu! Fui, e ganhei!»

E como é que tem sido a experiência? 

Tinha plena consciência do estado em que estava a Câ-

mara, mas entendia que tinha de fazer alguma coisa... 

O seu compromisso para com a Câmara está a ser hon-

rado? 

Sim. Já descemos a dívida em cinco milhões. As receitas 

desta Câmara quase que se circunscrevem ao FEF (Fundo 

de Equilíbrio Financeiro). E 86% do FEF é para vencimentos 

e empréstimos e, mesmo assim… Quando iniciei funções 

sabia que a situação financeira da Câmara estava mal, sabia, 

mas tínhamos de inverter o caminho da gestão financeira.

De que forma estão a apostar na dinamização de Freixo?

Através de eventos que percorrem praticamente o ano 

todo. Reformulámos conceitos, como a Feira Transfron-

teiriça integrada nas «Amendoeiras em Flor» e as Sopas e 

Merendas, um evento gastronómico alicerçado na cozinha 

I was a bank clerk. When I was in Freixo, giving classes, 

the Caixa Geral de Depósitos advertised a job. Well, I ap-

plied and I got the job. I was chosen from the 48 applicants.

Did you see yourself in Luísa’s shoes (from the bank in 

Mozambique)?

Yes, because I was the only woman there, in the middle 

of men.

 

What did your father say?

My father was very happy because I got where I wanted 

to go and he was very proud of me.

Maria do Céu showed him that she could do it...

Yes... (she gets emotional).

You left banking for politics...

I never imagined reaching retirement having always 

done the same thing. In the meantime, a few years ago, at a 

change in term of office, I thought about what was going to 

happen «this mayor is going to ruin everything». Because 

until then the council had a very good financial depart-

ment, and then he (the new mayor) started screwing ev-

erything up. The council’s financial department started to 

get in a very bad state, and now it will still take some time 

to recover. It was that state, and the desire to do something 

that got me excited about politics. In the 2009 local elec-

tions, the PSD candidate invited me to be on the Municipal 

Council list, despite me having no ties with the party and at 

the time supporting the ‘other side’. In these circumstanc-

es I had to make a decision, but always from an honest per-

spective, both with those who were inviting me and with 

the people on the list to which I belonged. I was adamant: 

«I have been made an offer and I am going to accept it». 

Everyone supported me. We held the elections. We didn’t 

win, and I was four years in the opposition.

And then?

Then I ran for mayoral office! The Former Candidate and 

mayor told me he wasn’t putting himself forward again. In 

this context I was assertive: «if you’re not doing it, I will! I 

ran, and I won!»

And how has the experience been?

It’s like this: I was fully aware of the state the council was 

in, but I understood that I had to do something...

Is your commitment to the council being honoured?

Yes. We’ve already reduced debt by five million. The rev-

enue of this council is the FEF (Financial Equilibrium Fund) 

only. And 86% of the FEF is for salaries and loans and, even 

so... When I took office I knew the council was in bad shape, 

I knew, but we had to do something.
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mais tradicional do concelho, e criámos três eventos de 

raiz: o Mercado Medieval (2016), o FFIL (Freixo Festival In-

ternacional de Literatura), iniciado em 2017, caso único que 

se realiza no interior, e um dos quatro eventos do género 

que se realiza no país. E finalmente a Feira Ibérica dos Vi-

nhos, aliada às Jornadas Gastronómicas do Bacalhau. Este 

evento, eno-gastronómico, envolve a presença de vinhos 

de Regiões Demarcadas, designadamente Douro Superior 

e Espanha. A ideia é promover a marca Freixo através do 

que é endógeno e da cultura. Com esta estratégia e menta-

lidade de gestão, Freixo tem-se afirmado!

É uma forma de trazer pessoas cá e de mostrar que o in-

terior não está esquecido?

Aqui há muito para dar, aqui é que há qualidade de vida. 

Se alguém quiser um sítio para descansar, para sair da ci-

dade, é vir para Freixo de Espada à Cinta. São as paisagens, 

o património, a gastronomia, o vinho... 

Imagina, por exemplo, a vinda de uma cadeia hoteleira 

para a região?

Esse apelo faço-o a toda a hora. Temos muitas casas 

degradadas que gostava de 

ver recuperadas. A Câmara 

não tem como fazê-lo. Isso 

era uma boa aposta para os 

investidores que viessem 

de fora.

Que outras atracções exis-

tem cá para os visitantes? 

A seda, por exemplo. Frei-

xo é o único território peninsular onde se produz seda ar-

tesanal, desde a criação dos bichinhos, passando pela ex-

tracção do fio, até à tecelagem. Acredito que a seda pode 

ser uma mais-valia em Freixo. Que as pessoas possam 

extrair rendimento desse produto. A acrescentar, temos a 

arte das famosas Botas de Freixo, feitas à mão, e em pro-

cesso artesanal. Pretendemos, igualmente, ensinar a arte 

a novos aprendizes.

Do panorama nacional e político, o que nos tem a dizer?

Não podemos ver o país por igual. Não é que ninguém 

seja mais do que ninguém. Não me sinto menos do que 

aqueles que estão em Lisboa. Mas o país tem de ser olhado 

conforme a realidade que ele é.  Não podem querer que, em 

Freixo, os impostos sejam idênticos aos dos que estão no 

litoral. Assiste-se a uma obsessão por um modelo aritmé-

tico, que leva a que a função do Estado seja esquecida, ou 

até mesmo desprezada! Não há população suficiente para 

gerar receita? Fecham-se serviços! Isso é que não pode 

acontecer. Quando, na realidade, muitos serviços que estão 

localizados em Lisboa podiam ser descentralizados para 

o interior. Impera uma mentalidade centralista e práticas 

What efforts are you making to boost Freixo?

Through events that take place almost right through 

the year. We have reformulated concepts, such as the 

Cross-Border Fair integrated in ‘Almond Trees in Blossom’ 

and the Sopas e Merendas (Soups and Picnics) culinary 

event focusing on the municipality’s traditional cooking, 

and we have created three events from scratch: the Me-

dieval Market (2016), FFIL (International Book Festival of 

Freixo), begun in 2017, an event like no other in the inte-

rior and of four events of this kind to be held in the coun-

try. And finally the Iberian Wine Fair, associated with the 

Jornadas Gastronómicas do Bacalhau, a food fair focusing 

on codfish. This wine & food event – includes wines from 

demarcated regions, namely the Upper Douro and Spain. 

The idea is to promote the Freixo brand, through what is 

endogenous and through culture. With this strategy and 

management mentality, Freixo has made its mark!

Is this a way of bringing people here and showing that 

the interior is not forgotten?

There is much to offer here; there is quality of life here. 

If anyone wants a place to relax, to get out of the city, they 

can come to Freixo de Espa-

da à Cinta. We have scenery, 

heritage, food, wine...

Imagine, for example, a 

hotel chain were to come to 

the region…

I would make this appeal 

at any time. We have many 

dilapidated houses that I 

would like to see renovated. The council has no means to 

do it. This would be a good venture for investors coming 

from abroad.

What other attractions are there here for visitors?

Silk, for example. Freixo is the only place where hand-

made silk is produced, from raising the animals, to extract-

ing the thread, and then weaving it. I believe that silk can 

be an asset in Freixo. That people could make a living from 

it. And the art of shoemakers (Freixo boots) this will also 

be taught to new apprentices.

From the national and political panorama, what do you 

have to say?

You cannot view the country equally. It is not that no-

body is more than anyone else. I don’t feel any less than 

those in Lisbon. But the country has to be looked at ac-

cording to the situation it is in. You cannot expect taxes to 

be the same in Freixo as they are on the coast. We are see-

ing an obsession with an arithmetic model, which leads to 

the function of the state being forgotten or even scorned 

at! Not enough people to create revenue? Shut down the 

«O mercado espanhol dá muita vida 
a Freixo» \\  «The Spanish market 

brings lots of life to Freixo»

centralizadoras, diria mesmo Pombalinas! Nesse ponto, o 

poder central tem muita culpa pelo estado a que isto che-

gou! Portanto, como é que o interior se pode defender e de-

senvolver? Eu diria que o caminho, embora insuficiente, é 

este: as pessoas que o Estado nos tira com o esvaziamento 

ou retirada de serviços, compensamos com o que oferece-

mos em oferta turística e de lazer! Somos resilientes!

Que papel devem assumir e exigir, por exemplo, as au-

tarquias do interior?

Os municípios deviam participar mais nas decisões que 

são tomadas. 

O vosso município tem uma boa relação com o país vi-

zinho, Espanha? 

Excelente! O mercado espanhol dá muita vida a Freixo.

Todos os dias recebemos Espanhóis! Procuram o comér-

cio, consultas de medicina dentária, e toda a oferta gastro-

nómica e de lazer: património histórico e natural.

E o futuro o que pode esperar, ainda, de si?

Não sei. O futuro faz-se com os nossos objectivos de vida, 

com os «amanhãs que cantam» e com o que porventura 

as pessoas esperam de nós.  A nossa utilidade social não se 

esgota no que está ancorado a deveres de mandato. Uma 

certeza eu tenho: ajudarei sempre esta terra e estas gentes.

Quer deixar as contas em ordem na Câmara?

Sim. Enquanto houver os empréstimos... Não são mais 

quatro anos que vão inverter a situação financeira. Toda a 

gente sabe o que se passa. Não escondo nada a ninguém. E, 

às vezes, tem de se saber dizer ‘não’!

A Maria do Céu está sempre com um sorriso?

Sempre. Mas não é por isso que não levo as coisas a  

sério (risos). 

services! That just shouldn’t happen. A centralist mental-

ity and centralising practices prevail! In this matter, central 

power is very much to blame for the state we have come to. 

Accordingly, how can the interior defend itself and develop? 

I would say that the path to take, although it isn’t enough, is 

this one: the people that the state takes from us with depop-

ulation or removal of services, we make up for with what we 

offer in terms of tourism and leisure! We’re tough! 

What role should the local authorities, for example, play 

and demand?

Municipalities should be more involved in the decisions 

that are made.

Does your municipality have a good relationship with 

the neighbouring country, Spain?

Excellent. The Spanish market brings lots of life to Freixo.

We welcome the Spanish here every day. They come for 

shopping, for dental consultations, and for all the food and 

leisure facilities we have: historic and natural heritage.

And the future, what can be expected from you?

I don’t know. The future is made of our goals in life, with 

the «tomorrows that sing» and with what people might 

expect from us. Our social usefulness doesn’t end with 

duties of office. There is one thing I am certain of: I will al-

ways help this place and these people.

You want to get the accounts in good shape in the 

council?

Yes. As long as there are loans... Four more years aren’t 

going to put this in order. Everyone knows what’s going 

on. I don’t hide anything from anyone. And sometimes you 

have to know how to say ‘no’!

Do you always have a smile on your face?

Always. But that doesn’t stop me from taking things se-

riously (she laughs).

«Se alguém quiser um sítio para 
descansar, para sair da cidade, é vir 
para Freixo de Espada à Cinta»  \\  

«If anyone wants a place to relax, to 
get out of the city, they can come to 

Freixo de Espada à Cinta»
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Estamos num tempo em que a verdade é suplantada pelas 

múltiplas formas da mentira: a meia-verdade, a notícia fal-

sa, o rumor, o exagero, a incoerência, a agora chamada pós-

-verdade e outras formas capciosas de falsificar a factua-

lidade. Para além destas, há a mais insidiosa forma de eli-

minar a verdade factual, não a negando, mas omitindo-a. 

O silêncio que transporta é, não raro, uma forma sibilina de 

esconder, falsificar, suprimir, reduzir o que se passa. 

A omissão deliberada ou consentida em meios de comu-

nicação social tem-se revelado cirurgicamente como uma 

forma perversa e não democrática de «fazer notícias» 

ou «alinhar noticiários». Em liberdade, não há lápis azul, 

mas há esta poderosa forma de censurar sem lápis, num 

aparente jogo democrático de escolhas, subliminarmente 

ditatorial, preconceituoso, covardemente anónimo e não 

escrutinável quanto à decisão (e decisor) da omissão. 

Aparentemente, estamos perante uma contradição. Há 

mais informação, a notícia corre célere, a imagem do-

cumenta até em excesso, e, todavia, o boato e o rumor  

florescem, a cada instante, em toda a parte e convivem 

bem com a sociedade de informação. O boato refugia-se 

no anonimato, forma perversa de (a)responsabilidade. O 

boato tem a força que resulta de ser informe, insidioso, lar-

var. Por isso, o seu desmentido perde no confronto, porque, 

ao contrário, tem de ser rigoroso na forma e exigente na 

substância. O rumor é o mensageiro da mentira, da insi-

nuação torpe, da meia-verdade, sem rosto. Veja-se o que 

por aí vai nas redes sociais, onde se junta o progresso social 

do seu benefício com o retrocesso ético do seu malefício. 

Como escreveu Jean Cocteau «Uma garrafa de vinho meio 

vazia está meio cheia. Uma meia mentira nunca será uma 

meia verdade».

A verdade é uma prova de fundo, uma espécie de marato-

na na nossa consciência. A mentira é uma modalidade de 

velocidade rápida, quanto muito de meio-fundo, às vezes 

perigosamente de estafeta. O problema é que, não raro, 

ganha na secretaria o que perde na corrida. Sobe ao pódio, 

escarnece da verdade e recebe medalhas de ouro. 

A mentira é, agora, uma espécie de nova especiaria com-

portamental. Lamentavelmente…

Entre a Verdade e a Mentira 

Between Truth and Lie
We live in a time in which the truth is obscured by multiple 

forms of lying: half-truths, fake news, rumours, exaggera-

tion, incoherence, and now the so-called post-truth and 

other misleading ways of falsifying factuality. In addition to 

these, there is the most insidious way of getting rid of fac-

tual truth, not by denying it but by omitting it. The silence 

that it transports is often a sibylline form of hiding, falsify-

ing, suppressing, and reducing just what is happening.

The deliberate or consented omission in social media has 

been surgically revealed as a perverse and undemocrat-

ic way of «making news» or «bringing news media into 

line». In freedom, there is no red pencil, but there is this 

powerful form of censoring without a pencil, in an apparent 

democratic game of choices, subliminally dictatorial, preju-

diced, cowardly anonymous and inscrutable when it comes 

to the decision (and decision maker) of the omission.

Apparently, we are facing a contradiction. There is more 

information, news spreads fast, the image documents ex-

cessively, and yet hearsay and rumour flourish, at every 

instant, everywhere and coexist well with the information 

society. Hearsay takes refuge in anonymity, a perverse 

form of (ir)responsibility. The strength of the rumour re-

sults from being formless, insidious, larval. Therefore, its 

denial loses in a confrontation, because, on the contrary, 

it has to be strict in form and demanding in substance. 

The rumour is the messenger of the lie, of the clumsy in-

sinuation, of the half-truth, faceless. You can see what is 

going on in the social networks, where the social progress 

from their benefit is combined with the ethical recession of 

their malice. As Jean Cocteau wrote «A half-empty bottle 

of wine is half full. Half a lie will never be a half truth».

The truth is an endurance sport, a kind of marathon in our 

conscience. Lying is a fast sport, at best middle distance, 

sometimes a dangerous relay. The problem is that, not in-

frequently, it wins at the desk what it loses in the race. It 

climbs on to the podium, scoffs at the truth and receives 

gold medals.

Lying is now a kind of new behavioural spice. Regrettably...

Freixo de Espada à Cinta, único território da Península Ibérica 
onde ainda se trabalha a seda de forma 100% artesanal.

CONHECER É
 VIVER

Facebook
@municipiofreixoespadacinta

Instagram
@freixo_terrasdeseda

de espada a cinta

newsletter 
www.freixoespadacinta.pt
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A universalidade é a característica mais marcante do povo 

português, nas palavras de Agostinho da Silva. Assim é, de 

facto: há mais de quinhentos anos que portugueses via-

jam por um mundo que tomam como seu e no qual difun-

dem a sua matriz cultural e social. Mas, paradoxalmente, o  

Estado português não soube ainda aproveitar este poten-

cial de afirmação.

A rede universal, que é constituída por cinco milhões de 

emigrantes e lusodescendentes, poderia ser utilizada 

como instrumento de difusão económica, social, mas, so-

bretudo, cultural. Deveriam proliferar escolas portuguesas 

pelo mundo, visando a divulgação da língua, da história 

e da cultura pátria. Seriam instrumentos de preservação 

cultural do país, junto das famílias de portugueses e dos 

lusodescendentes. Mas também de disseminação cultural, 

sobretudo nos países onde há portugueses em quantidade 

significativa. Estas escolas seriam, aliás, certamente ren-

táveis no plano económico. Nos casos em que tal se jus-

tificasse, poderia mesmo haver escolas com ensino inte-

gral em português. Os nossos compatriotas seriam, assim,  

beneficiários, mas também actores na promoção da cultu-

ra nacional.

Com que meios implementaria o Estado português este 

sistema? Com aqueles de que já hoje dispõe: instalações 

de consulados e embaixadas, bem como os recursos do 

Instituto Camões. Deveriam constituir-se para este fim 

parcerias com países de língua oficial portuguesa, nomea-

damente através dos serviços públicos de televisão dos 

países lusófonos.

É tempo da universalidade chegar também à política: a 

uma política que entenda que a nossa alma (a cultura lusa) 

é bem maior que o nosso chão.

Diplomacia Cultural: por mares nunca  
dantes navegados

Cultural Diplomacy: across seas yet  
to be navigated
Universality is the most striking characteristic of the  

Portuguese people, in the words of Agostinho da Silva. And 

that’s just how it is: for more than five hundred years, the 

Portuguese have been travelling throughout a world that 

they take as their own and in which they spread their cul-

tural and social template. But, paradoxically, the Portu-

guese state has not yet been able to grasp this opportunity 

to make its mark.

The universal network, which is made up of five million 

emigrants and Portuguese descendents, could be used as 

an instrument of economic, social and, above all else, cul-

tural distribution. Portuguese schools should proliferate 

around the world, with the aim of spreading the language, 

history and culture of the country. They would be instru-

ments of cultural preservation of the country, together 

with the Portuguese and Portuguese descendant families. 

But also of cultural dissemination, especially in countries 

where there are significant numbers of Portuguese people. 

Incidentally, these schools would certainly be economical-

ly profitable. In cases where such a thing would be justified, 

there could even be schools with education fully in Portu-

guese. Our compatriots would thus be beneficiaries, but 

also be involved in the promotion of national culture.

What means would the Portuguese State use to imple-

ment this system? With those it already has access to 

today: consulate and embassy facilities, as well as the re-

sources of the Camões Institute. To this end, partnerships 

with Portuguese-speaking countries should be forged, 

in particular through the public television services of  

Portuguese-speaking countries.

It is time for universality to reach politics too: a policy that 

understands that our soul (the Portuguese culture) is 

much larger than the ground we stand on.
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JOSÉ MANUEL FERNANDES 
Eurodeputado, professor e político português
Member of European Parliament, teacher and portuguese politician

OPINIÃO \\ OPINION

Em Março, o Parlamento Europeu (PE) aprovará uma re-

solução sobre as novas perspectivas financeiras, ou seja, 

o Quadro Financeiro Plurianual (QFP) pós 2020, onde se 

definirão os próximos fundos e programas. A Comissão  

Europeia apresentará a proposta em Maio, seguindo-se 

uma negociação que exige uma decisão unânime dos  

Estados- Membros, após o parecer favorável do PE. 

O actual QFP 2014/2020 implementa a Estratégia Europa 

2020 (UE2020), que pretende responder aos desafios da 

globalização, escassez de recursos naturais, alterações 

climáticas, demografia, migrações, segurança e abas-

tecimento. Os desafios, as prioridades e os objectivos 

da UE2020 mantêm-se actuais e vão perdurar, devendo 

acrescentar-se um novo desafio: ‘segurança e defesa’.

O Governo de Portugal tem a obrigação de lutar pela manu-

tenção do montante dos envelopes nacionais, de forma a 

promover a coesão económica, social e territorial, reforçar 

a economia e o emprego, apoiar a agricultura e a pesca, re-

forçar a investigação e inovação, a educação e a formação 

profissional, investir na floresta, concluir a rede de água e 

saneamento, combater as alterações climáticas.

O Governo de Pedro Passos Coelho, num momento eco-

nómico difícil, conseguiu negociar e garantir mais de 11,5 

milhões de euros por dia para Portugal no QFP 2014/2020. 

Exige-se que o actual Governo de António Costa, num mo-

mento de crescimento económico na UE, consiga – no mí-

nimo – manter o mesmo envelope financeiro! 

Portugal tem a obrigação de aprovar um ‘Portugal 2030’ com 

regulamentos simples e que permitam executar os pro-

jectos que a realidade local exige. A definição do ‘Portugal 

2030’ tem de implicar e envolver os beneficiários, nomea-

damente os actores de desenvolvimento local e regional. 

 

Portugal 2030

In March, the European Parliament (EP) will approve a 

resolution on the new financial outlook, that is to say, the 

Multiannual Financial Framework (MFF) post 2020, in 

which the next funds and programmes will be defined. The 

European Commission will present the proposal in May, 

followed by negotiations, which require a unanimous deci-

sion of the Member States, following the EP’s assent.

The current 2014-2020 MFF implements the Europe 2020 

Strategy (EU2020), the aim of which is to respond to the 

challenges of globalisation, natural resource scarcity, cli-

mate change, demography, migration, security and supply. 

The challenges, priorities and goals of EU2020 are as cur-

rent as ever and will continue, while a new challenge must 

be added: ‘security and defence’.

The Portuguese Government has an obligation to strive 

to maintain the amount in its national envelopes in or-

der to promote economic, social and territorial cohesion, 

strengthen the economy and employment, support agri-

culture and fishing, strengthen research and innovation, 

education and vocational training, invest in forests, com-

plete the water and sanitation network, and combat cli-

mate change.

The government of Pedro Passos Coelho, at a time of eco-

nomic difficulty, managed to negotiate and guarantee 

more than 11.5 million Euros per day for Portugal in the 

2014-2020 MFF. It is required that the current government, 

of António Costa, at a time of economic growth in the EU, 

manages – at the very least – to maintain the same finan-

cial envelope!

Portugal has the obligation to approve a ‘Portugal 2030’ 

with simple regulations that allow the execution of proj-

ects that the local situation requires. The definition of ‘Por-

tugal 2030’ must include and involve the beneficiaries, in 

particular players in local and regional development.
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FERNANDO TEIXEIRA DOS SANTOS
Presidente Executivo do Banco BIC
CEO of Banco BIC

OPINIÃO \\ OPINION

Nos últimos anos, Portugal registou um progresso assina-

lável reduzindo o seu défice orçamental para níveis histo-

ricamente baixos. Um progresso que deve ser prosseguido 

de forma a assegurar a redução continuada do peso da sua 

dívida pública, uma das mais elevadas no contexto euro-

peu e mundial. 

Para além do défice orçamental, Portugal tem registado, 

ao longo de muitas décadas, um défice externo crónico na 

sua balança de bens e serviços com o exterior (saldo das 

exportações e importações). Por duas vezes, no passado, 

os fortes desequilíbrios externos geraram dificuldades na 

obtenção de financiamento, forçando o país a recorrer ao 

FMI: primeiro entre 1977 e 1979 e, posteriormente, entre 

1983 e 1985.

A correcção então operada deste desequilíbrio veio a reve-

lar-se efémera. Nos anos noventa, o valor médio do défice 

corrente com o exterior foi de 6% do PIB, tendo subido para 

cerca de 10% na década seguinte. A dívida externa do país, 

quase inexistente em meados dos anos noventa, aumen-

tou para cerca de 80% do PIB em finais de 2008, quando a 

crise se agravou à escala mundial. Face ao agravamento do 

nível desta dívida, o desenrolar da crise trouxe sérias difi-

culdades no acesso ao financiamento externo. Pela tercei-

ra vez, o FMI (juntamente com as instituições europeias) 

foi chamado a socorrer o país. 

Desta intervenção há que salientar a correcção registada 

nas nossas relações externas. Em meu entender, a correc-

ção mais importante e que fará com que não tenham sido 

em vão os sacrifícios feitos pelo país nesse período. Desde 

2013, até ao presente, a nossa conta corrente com o ex-

terior tem estado equilibrada, essencialmente graças ao 

equilíbrio entre as suas exportações e importações. Este 

é um facto novo na realidade económica portuguesa que 

deve ser preservado pois devolve-nos um elevado grau de 

autonomia na gestão económica e financeira do país. 

A preservação deste equilíbrio externo requer uma econo-

mia competitiva, isto é, uma economia capaz de produzir 

em condições mais atractivas do que as outras. Porém,  

Portugal tem um baixo nível de produtividade, cerca de 

60% do nível médio da produtividade na Área do Euro. Te-

mos claramente um défice de produtividade. Por isso o ní-

vel médio de vida no país é inferior ao dos nossos parcei-

ros. Aumentar a produtividade é, assim, um desafio que se 

impõe, não só para reforçarmos a nossa competitividade 

externa, mas, acima de tudo, para nos aproximarmos do 

nível médio de vida europeu. A melhoria da produtividade 

deve ser uma prioridade de todos e de cada um. Um desafio 

que exige melhorias significativas na organização e gestão 

das instituições, em especial das empresas, inovação nos 

processos e nos produtos, progresso tecnológico e, muito 

importante, maiores qualificações do trabalho. 

As aptidões e qualificações do trabalhador são decisivas. 

Um trabalhador sem aptidões e sem qualificações difi-

cilmente poderá tirar partido do potencial proporcionado 

pelos meios técnicos e organizativos de que dispõe. O nível 

de educação é um factor fundamental para o desenvol-

vimento das aptidões e qualificações do trabalhador. Em 

2016, somente 48% da população portuguesa entre os 25 e 

os 64 anos de idade tinha 12 ou mais anos de escolaridade 

(23% só com ensino secundário completo e 25% com um 

grau de ensino superior). Isto compara com 80% na União 

Europeia (46% só com ensino secundário completo e 34% 

com um grau de ensino superior). A comparação com o 

universo dos países da OCDE coloca-nos numa posição 

relativa muito semelhante.

Constatamos assim que, no seio dos países europeus e 

desenvolvidos, Portugal tem um défice educacional signi-

ficativo, o que ajuda a explicar, em boa medida, a sua baixa 

produtividade. Felizmente, nas últimas décadas, o país tem 

vindo a estreitar este fosso. A evolução tem sido clara-

mente positiva, mas ainda há muito a recuperar. A aposta 

na educação deve manter-se como uma prioridade. Re-

cordo, a propósito, um Tweet de Barak Obama de Julho de 

2013: «If you think education is expensive, wait until you 

see how much ignorance costs in the 21st century».

Os défices do meu país The deficits of my country
In recent years, Portugal has made great progress, reduc-

ing its budget deficit to historically low levels. This progress 

has to be continued in order to ensure the continued re-

duction in the burden of its public debt, one of the highest 

in the European and world context.

In addition to the budget deficit, over many decades  

Portugal has registered chronic external deficit in its bal-

ance of goods and services with abroad (balance of ex-

ports and imports). Twice, in the past, strong external im-

balances have led to difficulties in securing finance, forcing 

the country to resort to the IMF: the first time between 1977 

and 1979 and then between 1983 and 1985.

The correction then made to this imbalance didn’t prove 

to be lasting. In the 1990s, the average value of the current 

external deficit was 6% of GDP, rising to around 10% in the 

following decade. The country’s external debt, which was 

almost nonexistent in the mid-1990s, had risen to around 

80% of GDP by the end of 2008, when the crisis worsened 

on a world scale. In view of the escalation in the level of this 

debt, the development of the crisis brought about serious 

difficulties in accessing external finance. For the third time, 

the IMF (together with European institutions) was called 

upon to bail out the country.

The highlight of this intervention has to be the correction 

registered in our external relations. In my opinion the most 

important correction and one that shows that the sacri-

fices made by the country in that period were not made in 

vain. Since 2013, until the present day, our current account 

with the outside world has remained balanced, essential-

ly thanks to the balance between its exports and imports. 

This is a new fact in the Portuguese economic situation 

that must be kept up because it gives us back a high de-

gree of autonomy in the economic and financial manage-

ment of the country.

Ensuring we keep up this external balance requires a com-

petitive economy, that is to say, an economy able to pro-

duce in more attractive conditions than others. However, 

Portugal has a low level of productivity, about 60% of the 

average level of productivity in the Euro Zone. We clearly 

have a productivity gap. That is why the average standard 

of living in the country is lower than that of our partners. 

Increasing productivity is therefore a challenge facing us 

not only for us to strengthen our external competitiveness 

but, above all, to bring us closer to the average European 

standard of living. Improving productivity should be a pri-

ority for everyone. A challenge that requires significant 

improvements in the organisation and management of in-

stitutions, and in particular companies, innovation in pro-

cesses and in products, technological progress and, very 

importantly, better job qualifications.

Worker skills and qualifications are decisive. An unskilled 

worker, without qualifications will find it hard to take ad-

vantage of the potential provided by the technical and 

organisational means at his or her disposal. Level of edu-

cation is a key factor in the development of skills and qual-

ifications in workers. In 2016, only 48% of the Portuguese 

population between 25 and 64 years of age had 12 or more 

years of schooling (23% with complete secondary educa-

tion only and 25% with higher education). This compares to 

80% in the European Union (46% with complete secondary 

education only and 34% with higher education). Compar-

ing Portugal with OECD countries puts us in a very similar 

relative position.

We can see, therefore, that within European and developed 

countries Portugal has a significant educational deficit, 

which goes to explain, to a large extent, its low productiv-

ity. Fortunately, in recent decades, the country has been 

narrowing this gap. The trend has been clearly positive, but 

there is still a long way to go. Investing in education should 

remain a priority. That reminds me, quite aptly, of a tweet 

made by Barak Obama in July 2013: «If you think education 

is expensive, wait until you see how much ignorance costs 

in the 21st century».
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PABLO GUAYASAMÍN
ART  CULTURE

«O meu pai escolhia cada música para cada 
quadro que pintava» \\ «My father would 

choose each piece of music for every picture 
he painted»

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

Pablo Guayasamín, filho do artista equatoriano Oswaldo 

Guayasamín, está à frente da fundação Guayasamín – a 

fundação contém mais de 200 obras a óleo e 1300 dese-

nhos. Pablo é quem cuida do legado deixado pelo seu pai. 

Em entrevista à Villas&Golfe, o filho mais velho do pin-

tor fala da sua relação com o pai; da ligação dele com o Chi-

le; da cegueira que tanto o transtornou e do seu falecimen-

to, nos Estados Unidos. Foi um ataque cardíaco que pôs fim 

à vida do pintor equatoriano, que havia nascido em 1919, 

no Quito, Equador. Oswaldo, ao longo da sua vida, sempre 

lutou pela Defesa dos Direitos Humanos. Nas obras, criadas 

a óleo, aguarela e esmalte, sempre ao som de uma boa sin-

fonia, procurou retratar muitas das suas vivências. Parte 

do espólio artístico do pintor encontra-se espalhado pelo 

mundo, nos mais diversos museus. Aos olhos do filho Pa-

blo, a imagem que mais marcou o convívio entre Oswaldo 

e os seus filhos foi a da infância porque, juntos, puderam 

jogar à bola e ao «trompo» (pião) – brincadeiras estas que 

foram rejeitadas ao pintor quando era criança, pelos cole-

gas. Também o papel solidário do artista foi reconhecido 

pelo mundo. 

Pablo Guayasamín, son of Ecuadorian artist Oswaldo 

Guayasamín, is at the helm of the Guayasamín Founda-

tion – the foundation boasts more than 200 oil works and 

1300 drawings. Pablo is the one who takes care of the leg-

acy left by his father. In an interview with Villas&Golfe, the 

painter’s eldest son talks about his relationship with his 

father; about his connection to Chile; about the blindness 

that upset him so much and about his death, in the Unit-

ed States. Born in 1919, in Quito, Ecuador,  a heart attack 

put an end to the Ecuadorian painter’s life. Throughout 

his life, Oswaldo always fought for the defence of human 

rights. In his works, created in oil, watercolour and varnish, 

always to the sound of a fine symphony, he tried to por-

tray many of his experiences. Part of the painter’s body 

of work is dotted around the globe, in the most varied of 

museums. In the eyes of his son Pablo, the image to have 

most marked the time Oswaldo spent with his children was 

that of childhood, because, together they were able to play 

ball and with a spinning top – games that were denied to 

the painter when he was a child, by his class mates. The 

artist’s solidarity role was also recognised by the world. 



Qual é o momento mais bonito que recorda do seu pai?

É, possivelmente, quando nós erámos pequeninos. Ele 

queria jogar connosco, algo que ele não pôde fazer na sua 

infância. Ele foi, por causa do seu apelido, rejeitado pe-

los seus companheiros. Os que tinham apelidos mestiços 

eram excluídos. Os meninos queriam jogar à bola, queriam 

jogar ao «trompo» (pião), mas deixavam-no de lado, ao 

meu pai, pelas suas raízes indianas. Ele, querendo recordar 

essa meninez, que nunca a teve, pôde fazê-lo connosco, 

com os filhos. Creio que são os momentos mais agradáveis 

que passámos juntos. 

Como era a rotina diária do seu pai? 

Essencialmente fazia a sua criação plástica. Nas horas 

em que estava no seu estúdio, com o quadro que ia pin-

tar, umas vezes escutava música clássica, outras vezes, 

música latina americana e, outras vezes, música equato-

riana. O meu pai escolhia cada música para cada quadro 

que pintava. Ele gostava muito da comida própria da terra, 

comida equatoriana – choclo y maiz (milho) – e, por outro 

lado, acreditava que através da comida se podia conhecer 

a idiossincrasia e a cultura dos povos. Por isso, respeitava 

profundamente todo o tipo de alimentação que se produ-

zia em cada povo. Para além 

de pintar, também gostava 

muito de cantar, tocava gui-

tarra maravilhosamente. A 

sua mãe ensinou-o. Cantava 

com um sentimento e com 

uma grande profundidade. 

Era um grande conversador. 

Grande anfitrião. Aos seus amigos entregava-lhes tudo o 

que estava ao seu alcance. 

Que quadro, ou quadros, lhe ficam na memória para 

sempre? 

Os quadros que me ficam na memória são o Enterro, 

com o qual ganhou a Bienal de Barcelona. Retrata como 

a gente pobre do nosso país enterra os seus filhos. Outro 

quadro que me parece ter grande importância é a Lagrima 

de Sangue, uma homenagem a Salvador Allende, Víctor 

Jara e Pablo Neruda. E outro quadro de grande relevância 

é a serie das mulheres chorando, onde há marcas de dor, 

das mães espanholas, como consequência da guerra civil. 

E, possivelmente, a colecção mais importante dele é a serie 

das mãos. 

Oswaldo Guayasamín viajou pelos cinco conti-

nentes. Quantas obras produziu e onde se encontra a  

maioria delas? 

Guayasamín fez mais de 200 exposições individuais no 

mundo. Pintou mais de 5000 quadros, em 80 anos de vida, 

e as suas obras estão um pouco por todo o mundo. No  

Brasil temos uma grande obra, em São Paulo. Muitas  

What is the finest recollection you have of your father?

It’s probably when we were little. He wanted to play with 

us, something he was unable to do in his childhood. Be-

cause of his surname, he was rejected by his school mates. 

Those with mixed-race surnames were excluded. The 

boys would want to play ball, to play with the spinning top, 

but they would leave my father out because of his Indian 

background. He, wanting to remember this boyhood, that 

he had never had, was able to have it with us, with his chil-

dren. I think these were the most enjoyable moments we 

spent together.

What was your father’s daily routine like?

Essentially he created his art. In the hours he spent in 

his studio, with the picture he was going to paint, he would 

sometimes listen to classical music, sometimes to Latin 

American music and, at other times, to Ecuadorian music. 

My father would choose each piece of music for each pic-

ture he painted. He really liked the food of his homeland, 

Ecuadorian food – choclo y maiz – and, on the other hand, 

he believed that through food you could get to know the 

idiosyncrasy and culture of different people. Therefore, 

he deeply respected every kind of food that was made by 

each people. In addition to 

painting, he also really liked 

to sing; he played the gui-

tar beautifully. His mother 

taught him. He sang with 

feeling and great depth. He 

was a great conversation-

alist; a great host. He would 

give his friends everything that was within his reach.

 

Which painting, or paintings, will stay in your memory 

forever?

The paintings that stick in my memory are Entierro 

(Burial), with which he won the Bienal de Barcelona. It 

portrays how the poor people of our country bury their 

children. Another painting that seems to have great im-

portance for me is Lagrimas de Sangre (Tears of Blood), a 

tribute to Salvador Allende, Victor Jara and Pablo Neruda. 

And another painting of major importance is the serie de 

las mujeres llorando (Crying Women Series), where there 

are marks of pain, of Spanish mothers, as a result of the 

civil war. And possibly his most important collection is se-

rie de las manos (Hands Series).

 

Oswaldo Guayasamín travelled the five continents. How 

many works did he produc and where can most of them  

be found?

Guayasamín held more than 200 solo exhibitions 

throughout the world. He painted more than 5000 paint-

ings, in 80 years of life, and his works can be found all over 

the world. We have a great work in Brazil, in São Paulo. 

É filho do artista equatoriano, Oswaldo Guayasamín. 

Como olha para a carreira do seu pai?

Creio que é uma carreira muito positiva. Uma carreira 

reconhecida, desde cedo. Os próprios professores na es-

cola de Belas Artes davam-lhe privilégios. Ele pôde pintar 

junto deles, com modelos desnudos, por exemplo. Aos 22 

anos fez a sua exposição individual. E Nelson Rockefeller 

(ex-Vice-Presidente dos Estados Unidos) gostou de várias 

obras da sua colecção e convidou-o a visitar os Estados 

Unidos. E, à época de 1940 (ele nasceu em 1919), tinha ele 

21 anos e já estava a fazer retratos de duas figuras Prémios 

Nobel da Literatura. Desde muito jovem, ele já tinha um 

caminho e um horizonte aberto. Logo depois, converte-se 

um pouco na voz dos despojados da América Latina e ga-

nha as três grandes Bienais de pintura do mundo: a Bienal 

de São Paulo, a Bienal do México e a Bienal de Espanha. 

You are the son of Ecuadorian artist Oswaldo Guayasa-

mín. What is your view of your father’s career?

I think it’s a very positive career. A career that was rec-

ognised, from early on. His teachers would give him priv-

ileges at Fine Arts College. He was able to paint alongside 

them, with nude models, for example. At the age of 22 he 

gave a solo exhibition. And Nelson Rockefeller (former 

Vice-President of the United States) liked several works in 

his collection and invited him to visit the United States. And 

at that time, in 1940 (he was born in 1919), he was 21 years 

old and was already painting the portraits of two Nobel 

Literature Prize winners. Right from a very young age he 

had a path and an open horizon. Soon after, in a way, he be-

came the voice of Latin America’s dispossessed and won 

the world’s three major painting Biennials: the Biennial of 

São Paulo, the Biennial of Mexico and the Biennial of Spain. 

«A colecção mais importante dele 
é a serie das mãos»  \\ «His most 
important collection is serie de las 

manos (Hands Series)»
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encontram-se em muitos museus no mundo, e em co-

lecções privadas. Tem obras no Aeroporto de Barajas, por 

exemplo; tem um grande mural na Unesco, em Paris; tem 

outro grande mural em São Paulo, em Caracas, sobre o li-

bertador Simón Bolívar; e aqui, no Equador, na Casa da Cul-

tura, no Congresso Nacional. 

Nas suas obras, Guayasamín sempre procurou expres-

sar o horror e os dramas do Homem. Porque acha que o seu 

pai o fazia?

Porque sentia no seu próprio corpo a dor da discrimina-

ção. O meu pai foi um homem de um pensamento progres-

sista, um lutador pela paz e pelos direitos humanos. 

O seu pai tinha um grande apreço pelo Chile, porquê?

Porque teve uma íntima amizade com Salvador Allende 

e Pablo Neruda. E porque se opôs radicalmente a tudo o que 

era ditadura de Pinochet. Assim, foi-se juntando mais ao 

povo chileno. 

Por ironia do destino, seu pai morreu nos Estados  

Unidos. Quer falar-nos desse momento?

Creio que o último lugar onde o Guayasamín não que-

reria morrer era nos Estados Unidos. Esse país fechou as 

portas à sua pintura, à sua mensagem, por ser um homem 

de esquerda, por ter visitado a União Soviética, por ser 

amigo de Fidel Castro, por ter visitado a China e ter conhe-

cido Mao Tsé-Tung. Foi aos Estados Unidos por motivos de 

saúde, depois de ter corrido o mundo em busca de uma 

solução para o seu problema de cegueira. Pensou que, tal-

vez, nos Estados Unidos, pudesse encontrar uma solução. 

É muito doloroso para um pintor, que necessita da sua vis-

ta, perdê-la. Lamentavelmente quando lhe disseram que 

já não havia solução e que apenas estava em estudo um 

medicamento para essa doença, ele não suportou essa in-

formação e morreu de ataque cardíaco.

Many can be found in many of the world’s museums, and 

in private collections. His works are in the Barajas Air-

port, for example; there is a large mural of his at UNESCO, 

in Paris; there is another large mural in São Paulo, in Ca-

racas, about the liberator Simón Bolívar; and here, in Ec-

uador, in the House of Culture, in the National Congress. 

In his works, Guayasamín always strove to express the 

horror and the dramas of mankind. Why do you think your 

father did this?

Because he felt the pain of discrimination in his own 

body. My father was a man of progressive thinking, a fight-

er for peace and for human rights.

Your father held Chile in great esteem. Why was that?                                                             

Because he had an intimate friendship with Salvador 

Allende and Pablo Neruda. And because he was radically 

opposed to everything to do with Pinochet’s dictatorship. 

He thus felt a close bond with the Chilean people. 

In an ironic twist of fate your father died in the United 

States. Do you want to talk to us about that moment?  

I think the last place where Guayasamín would have 

wanted to die was the United States. This country closed 

its doors to his painting, to his message, as he was a man 

of leftist tendencies, as he had visited the Soviet Union, for 

being a friend of Fidel Castro, for having visited China and 

for having met Mao Zedong. He went to the United States 

for health reasons, after having travelled the globe looking 

for a solution to his problem of blindness. He thought that 

perhaps he might find a solution in the United States. It is 

very painful for a painter, who needs his sight, to have it 

slip away. Regrettably when he was told that there was no 

solution anymore, and that there was only one drug being 

studied for this illness, he was unable to bear this informa-

tion and died of a heart attack.

Se Guayasamín estivesse vivo o que diria ele sobre o 

mundo actual? A arte, o terrorismo, a humanidade...

Diria que se adiantou com a sua pintura. Lamentavel-

mente, grande parte dos recursos que o mundo gera está 

destinada aos estudos de bombas, cuja única finalidade é 

destruir o ser humano e destruir o mundo que nos rodeia. 

Guayasamín pintou toda essa barbaridade, quando pintou 

Hiroshima e Nagasaki, as consequências disso, os campos 

de concentração, ou seja a sua pintura é um grito desespe-

rado pela paz. E, se estivesse vivo e estivesse a ver a actua-

lidade, veria como morrem pessoas a atravessar o medi-

terrâneo, com mulheres grávidas e crianças, e como não se 

permite o ingresso noutros países mais desenvolvidos. Há 

estes seres humano que usam a violência e a guerra. Ele 

dar-se-ia conta de que a sua pintura continua a retratar o 

mundo de hoje. O terrorismo é uma acção violenta do Ho-

mem. A humanidade está desumanizada. 

Como é hoje recordado 

Oswaldo Guayasamín?

Guayasamín é recorda-

do como o homem do seu 

tempo. O homem que nasce 

do nada e projecta o futuro, 

com a humanidade, com ca-

rinho, com humildade, com 

desejos de ter na Terra um 

mundo melhor. 

O seu pai deixou um legado. O que representa para o Pa-

blo estar à frente da Fundação Guayasamín?

A Fundação foi criada há 40 anos. Estamos a formar os 

filhos mais novos para que mantenham nas suas mãos a 

direcção deste grande projecto. Creio que é um dever nos-

so continuar com o seu trabalho, com a sua mensagem, e 

não deixar que isto morra. A sua obra jamais irá morrer. A 

sua instituição, os seus pensamentos e a sua maneira de 

ser são para nós e para as novas gerações, um exemplo. O 

que aspiramos é que este nome continue a vibrar no cora-

ção da gente pobre, da gente humilde. Ele considerava que 

a única maneira de sair de um problema económico era 

através da cultura. E arte é cultura. E a poesia é cultura. E, 

logicamente, esta mensagem plástica que ele nos dá, em 

cada um dos seus quadros, é cultura. Estamos a criar o ho-

mem que busca a paz através da cultura. 

 If Guayasamín was alive what would he have to say 

about the world today? Art, terrorism, humanity...

 He would say that he was ahead with his painting.  

Unfortunately, much of the world’s resources are devoted 

to studying bombs, the sole purpose of which is to destroy 

the human being and destroy the world that surrounds us. 

Guayasamín painted all this barbarity when he painted 

Hiroshima and Nagasaki, its consequences the concentra-

tion camps, what I mean to say his painting is a desperate 

cry for peace. And if he was alive and saw today’s events, 

he would see how people are dying while crossing the 

Mediterranean, with pregnant women and children, and 

how they are not allowed to enter other more developed 

countries. There are these human beings who use violence 

and war. He would make sure that his paintings would 

continue to portray today’s world. Terrorism is a violent ac-

tion of man. Humanity is dehumanised. 

How is Oswaldo Guayasa-

mín remembered today?                                                                                

Guayasamín is remem-

bered as the man of his 

time. The man who is born 

from nothing and projects 

the future, with humanity, 

with affection, with humility, 

with desires to have a better 

world on earth. 

Your father left a legacy. What does it mean for you to be 

at the helm of the Guayasamín Foundation?                                                                                                                             

The Foundation was created 40 years ago. We are teach-

ing the youngest children how to keep the direction of this 

great project in their hands. I believe it is our duty to con-

tinue with his work, with his message, and not let it die. 

His work will never die. His institution, his thoughts and 

his way of being are an example for us and for younger 

generations. What we aspire to is that this name continues 

to vibrate in the hearts of poor people, of humble people. 

He thought that the only way out of an economic prob-

lem was through culture. And art is culture. And poetry is 

culture. And logically, this artistic message he gives us, in 

each of his paintings, is culture. We are creating the man 

who looks for peace through culture. 

«O meu pai foi um homem de um 
pensamento progressista, um 

lutador pela paz e pelos direitos 
humanos»  \\ «My father was a man 

of progressive thinking, a fighter for 
peace and for human rights»  
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MUSEU DA SEDA
TEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©PMC

Casulos dourados, por terras de Seda
Golden cocoons, in the land of silk

O único território em toda a 
Península Ibérica onde ainda se 
trabalha a seda de forma 100% 

artesanal é em Freixo de Espada à 
Cinta.\\ The only territory on the 

entire Iberian Peninsula in which silk 
is still 100% handmade is in Freixo de 

Espada à Cinta.



70% do que no dia anterior, daí que, no início, eles tenham 

cerca de 3 mm e depois cheguem a atingir 8 cm – aquando 

da idade adulta. Passados os trinta dias, os bichinhos dei-

xam de comer, afastam-se para a berma do tabuleiro, onde 

é colocado o rosmaninho – local onde os bichinhos entram 

–, e cada um vai formar o seu casulo. 

Todos os anos são recolhidos das borboletas os ovos que 

vão dar origem às lagartas. Como elas não se desenvolvem 

todas ao mesmo ritmo, passa a ser fundamental a separa-

ção por grupos de desenvolvimento para, depois, ser mais 

fácil a percepção de quando será a altura de criação do ca-

sulo. As lagartas, através do líquido que expelem e estando 

em contacto com o ar, vão produzir a seda, que vai forman-

do o casulo, e que as vai proteger durante a metamorfose 

(um período de cerca de quinze dias).  Demora, mais ou 

menos, uma semana a fazer o casulo. Depois, fica uma se-

mana parado. É quando nascem as borboletas, ao fim de 

duas semanas, sensivelmente. Então, deixa-se nascer as 

borboletas para o ano seguinte. Dos restantes casulos não 

se deixa nascer a borboleta, porque, ao nascer, a borboleta 

vai furar/romper o casulo e já não se consegue extrair o fio 

de seda contínuo.  

day before. So, at the beginning it measures about 3 mm, 

before reaching 8 cm in adulthood. After the thirty days, 

the animals stop eating and move away to the edge of the 

board, where the lavender is placed – into which the cater-

pillars enter, each one forming its cocoon.

Every year the eggs that will give rise to caterpillars are 

collected from the moths. As they don’t all develop at the 

same rate, it is vital they are separated into development 

groups, which makes it easier to see when the cocoon cre-

ation time will be. The caterpillars, through the liquid that 

they expel and which then comes into contact with the air, 

produce the silk, with which they form the cocoon, which 

will protect them during metamorphosis (a period of about 

fifteen days). It takes about a week to make the cocoon. 

Then all is still for a week. That’s when the moths emerge, 

at the end of two weeks, more or less. Enough moths are 

allowed to emerge to ensure eggs for the next year. The 

moth is not allowed to emerge in the remaining cocoons, 

because as they emerge the moth pierces/breaks the co-

coon and then you can’t extract continuous silk thread.

Freixo de Espada à Cinta é o único município onde se 

continua a trabalhar integralmente a seda artesanal. Em 

tempos, este ofício era produzido noutros lugares. Hoje, já 

não. Actualmente, grande parte da seda que é transfor-

mada em Portugal é importada do Brasil e da Turquia. Mas, 

em Freixo, isso não acontece. Todo o processo de fabrico é 

artesanal. Desde os ovinhos do bicho-da-seda, passando 

pelo processo de extracção, até à tecelagem. 

No Centro de Artesanato, tivemos a oportunidade de co-

nhecer, de mais perto, esta 

belíssima tradição. Assisti-

mos a uma demonstração 

da extracção da seda, que 

tivemos a oportunidade de 

observar e registar. Explica-

ram-nos que é na Primave-

ra que o bicho, em forma de 

lagarta, se transforma em 

borboleta. Mas, antes disso, 

é importante referir que os 

ovos ficam, sempre, guarda-

dos até à Primavera do ano seguinte. São conservados no 

frio. Depois, quando chega a época primaveril, que é quan-

do começam a aparecer as primeiras folhas de amoreira, 

retiram-se os ovos do frio e colocam-se a uma tempera-

tura ambiente que oscila entre os 24º e 26º C. Logo mais, os 

ovos eclodem e nascem os bichinhos-da-seda.

O bicho-da-seda só come folhas de amoreira, frescas e 

sem qualquer humidade. Passa, aproximadamente, trinta 

dias a alimentar-se dessa folha. E, todos os dias, come mais 

Freixo de Espada à Cinta is the only municipality where 

handcrafted silk is still processed entirely by hand. In 

former times, this craft was undertaken elsewhere. Not 

anymore. At present, much of the silk that is processed in  

Portugal is imported from Brazil and from Turkey. But in 

Freixo, this isn’t the case. The entire manufacturing pro-

cess is by hand. From the silkworm eggs, through to the 

extraction process, and then the weaving.

At the Handicraft Centre, we had the opportunity to get 

to know more about this 

beautiful tradition. We were 

present at a silk extraction 

demonstration, which we 

had the opportunity to ob-

serve and record. We were 

told that the animal, in the 

form of a caterpillar, be-

comes a moth during the 

spring. But, before that, it is 

important to note that the 

eggs are always stored until 

the spring of the following year. They are kept in cold stor-

age. Then, when the spring comes around, which is when 

the first mulberry leaves begin to appear, the eggs are re-

moved from the cold and placed at a room temperature 

ranging from 24ºC to 26ºC. Soon, the eggs hatch and the 

silkworms are born.

The silkworm only eats mulberry leaves, fresh and with-

out any moisture. It spends about thirty days feeding on 

this leaf. And every day, it eats 70% more than it did the 
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O município de Freixo pretende 
implementar a produção de 

seda artesanal como uma marca 
económica da região.  \\ The 

municipality of Freixo intends 
to implement the production of 

handcrafted silk as an economic 
brand of the region.



Produzir seda de 1.ª qualidade implica, indiscutivelmen-

te, ter de sacrificar as borboletas dentro do casulo. Dos 

casulos que são rompidos, faz-se a seda de 2.ª qualidade 

– designada como ‘maranhos’. Cada casulo produz um fio 

entre 800 a mil metros de comprimento. Um fio muito fini-

nho. Uma borboleta põe entre 300 a 800 ovos. Como não se 

sabe se dos ovos vão nascer borboletas macho ou fêmea, 

deixa-se uma quantidade razoável. E, quando nascem 

umas 50 a 100 borboletas, tiram-se os casulos e interrom-

pe-se o ciclo com um choque térmico. Antigamente fazia-

-se através do sol. Eram estendidos ao sol, por alguns dias, 

e o sol, sendo intenso e quente, matava o bichinho lá den-

tro. Agora, é mais fácil. É na arca frigorífica que eles levam o 

choque térmico e acabam por morrer.

Assim, fica pronta a seda para ser extraída. Já na fase de 

extracção, é numa tina de cobre com água quente que se 

vai desenrolar o fio dos casulos. A água está a uma tem-

peratura de 90º, a vassoura feita de carqueja vai tocar nos 

casulos e vai colher os vários fiozinhos de seda (cerca de 

20), que vão passando pela fieira enquanto são enrolados 

no sarilho. Os fios vão colando. Este processo exige a pre-

sença de duas pessoas a trabalhar. Sempre que o fio é ex-

traído, no final do casulo vê-se lá dentro o bichinho morto. 

Depois de retirada a seda do sarilho, esta é colocada na 

dobadoura e inicia-se o processo de enrolamento, torção e 

extensão.  A seda fica com um aspecto tipo palha. Depois, 

dobra-se o fio da seda em pequenos cartões, que, por sua 

vez, vão ser juntos a outros vários fios daqueles (normal-

mente são dez) e são enrolados no rodeleiro (cilindro de 

madeira) que dará a grossura suficiente ao fio de seda e 

To produce silk of the finest quality, this indisputably en-

tails having to sacrifice the moths inside the cocoon. Sec-

ond grade silk is made with the cocoons that have been 

broken, and referred to as maranhos. Each cocoon produc-

es a thread of between 800 and 1,000 metres long. A very 

fine thread. A moth lays between 300 and 800 eggs. As it 

is not known whether the eggs will lead to male or female 

moths, a reasonable amount is stored. And when about 

50 to 100 moths have emerged, the cocoons are removed 

and the cycle is interrupted with a thermal shock. It used 

to be done through the sun. They used to be spread out in 

the sun for a few days, and the sun, being intense and hot, 

would kill the animal inside. Now it’s easier. They now un-

dergo thermal shock and die in the freezer that they take 

the heat shock and end up dying.

The silk is thus ready to be extracted. In the extraction 

phase, the thread is unrolled from the cocoons in a cop-

per tub of hot water. The water is at a temperature of 90º, 

a brush, made of gorse, touches the cocoons and picks 

up the several silk threads (about 20), which go through 

the spinneret while they are rolled onto the skeiner. The 

threads stick together. This process requires the pres-

ence of two people working. Once the thread has been 

extracted, at the end of the cocoon you can see the dead  

moth inside.

After the silk is removed from the skeiner, it is placed 

on the swifter and the process of winding, twisting and 

stretching begins. The silk starts to look like straw. Then 

the silk thread is reeled into small cards, which in turn are 

to be joined to several other yarns (usually ten) and are 

torná-lo-á possível de se trabalhar no tear. Para o fio ser 

resistente, é necessário torcê-lo – quanto mais torcido e 

esticado estiver, mais resistente e sedoso será.  Depois, a 

seda é cozinhada, durante cerca de duas a três horas, em 

água e sabão. E, assim, o aspecto da seda passa do amarelo 

para o branco. 

Finalmente, sedosa, branca e seca, ela passa a estar 

pronta para o tear. Para se produzir um quilo de seda sedo-

sa são necessários cinco quilos de casulos. É em função de 

um desenho que a artesã, no 

tear, vai criando peças úni-

cas. Muitas vezes, são pre-

cisos quatro dias, só a tecer, 

para concluir uma peça com 

1 metro (por exemplo uma 

écharpe). Isto fora o traba-

lho que dá o tear a ser mon-

tado (demora uma semana, 

entre fazer a teia, montar os 

lisos, meter no pente...). No 

dia da nossa visita foi Júlia (artesã há mais de trinta anos) 

quem nos demostrou esta arte.

Se há quem tenha a curiosidade em saber mais, nada 

melhor que visitar o Museu da Seda e do Território, em 

Freixo, e ver de perto toda a tradição em volta do bicho-da-

-seda. O acervo é único, o espaço é atractivo e as gentes 

são maravilhosas. Visitem!

rolled onto the bobbin, which will give sufficient thickness 

to the yarn and make it suitable for work on the loom. To 

make the yarn more resistant, it has to be twisted - the 

more twisted and stretched it is, the more resilient and 

silky it becomes. The silk is then heated for about two to 

three hours in soap and water. And, so, the silk goes from 

looking yellow to looking white.

Finally, silky, white and dry, it is ready for the loom. To 

produce one kilogram of silk, five kilograms of cocoons are 

required. Using a design, the 

weaver creates unique piec-

es on the loom. Often, it takes 

four days, just weaving, to 

complete a one-metre piece 

(for example a scarf). This 

does not include the work 

needed to get the loom as-

sembled (it takes a week, 

between making the warp, 

assembling the flat sides, 

placing in the teeth...). On the day of our visit we were shown 

this art by Julia (craftswomen for more than thirty years).

If anyone has had their curiosity sparked, what better 

than paying a visit to the Museu da Seda e do Território 

[Museum of Silk and the Territory], in Freixo, and seeing 

the whole tradition around silkworms up close. The col-

lection is unique, the space is attractive and the people are 

wonderful. Come and pay a visit!
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A produção de seda, em modo 
artesanal, será, cada vez mais, um 
marco da história nacional. \\ Silk 

production, in its handcrafted version, 
will become, increasingly a landmark 

in the nation’s history.



THE GIFT
ART   CULTURE

«Somos a única banda da nossa geração que 
não precisa de acabar para encher coliseus» 
«We are the only band of our generation that 

does not have to break up to fill stadiums»
TEXTO TEXT FILOMENA ABREU \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY 1 ©PMC, 2 - 4 HANS PETER

FOTO NO HOTEL YEATMAN
PHOTO AT THE YEATMAN HOTEL



Conquistaram, inegavelmente, um lugar cimeiro no pano-

rama artístico português. Os The Gift de hoje são o culmi-

nar de 23 anos de estrada, cheios de aventuras e apren-

dizagens, sem lugar para arrependimentos. Nuno e Sónia 

garantem que a essência da banda continua lá. Fugindo da 

zona de conforto conseguem ser diferentes. Sempre com 

os olhos postos no melhor. É aqui que entra Brien Eno, o 

músico e produtor inglês, que colaborou, por exemplo, com 

David Bowie e U2. Foi com ele que os The Gift trabalharam 

no último álbum Altar. As músicas, cheias de personalida-

de, estão aí, a bombar. E o público com elas. Nos dias 2 e 3 

de Março há espectáculo nos coliseus do Porto e de Lisboa. 

Já andam na estrada há muito tempo. Que retrospectiva 

fazem da vossa evolução enquanto grupo?

Sónia Tavares: Foram 23 anos... Aliás, continuam a ser. 

Na realidade, olhando para trás, parece que passaram num 

instante, ainda que tivéssemos feito muito mais coisas do 

que aquelas que imaginávamos. Longe de nós sonhar que 

algum dia iríamos trabalhar com o Brien Eno. Longe de nós 

sonhar que iríamos encher um Altice Arena... São 23 anos 

de experiência, de muita estrada, de muitos conhecimen-

tos e de muita aventura.

They have, without a shadow of a doubt, achieved a top 

spot in the Portuguese art scene. The Gift of today rep-

resents the culmination of 23 years on the road, full of ad-

ventures and lessons, with no room for regret. Nuno and 

Sónia ensure us that the essence of the band is still there. 

Shirking the comfort zone they are able to be different. Al-

ways with their sights set on the best. This is where English 

musician and producer Brian Eno comes in, who collabo-

rated, for example, with David Bowie and U2. It was with 

him that The Gift worked on their latest album Altar. The 

songs, packed with personality, are there, on fire. And the 

audience will be too. On March 02 and 03 the band takes 

the stage at the Coliseu do Porto and the Coliseu de Lisboa.

You’ve been on the road for a long time. What view do 

you have of how you have evolved as a group?

Sónia Tavares: It’s been 23 years... and it still is. In fact, 

looking back, it seems those years passed in a flash, even 

though we have done so many more things than we ever 

imagined. We would never have dreamed that some-

day we would work with Brian Eno. We would never have 

dreamed that we would ever fill an Altice Arena... They are 

23 years of experience, plenty of time on the road, lots of 

knowledge and lots of adventure.

«Ficamos muito orgulhos de ser 
conhecidos como a única self made 

band, quase do mundo, a ter chegado 
tão longe»  \\  «We are very proud 
to be known as the only ‘self made 
band’, almost in the world, to have 

come so far»

Aquele momento, no início da vossa carreira, em que 

vocês, ainda inocentes, se entregam nas mãos de quem se 

calhar não vos tratou tão bem, pode ser visto como a me-

lhor coisa que vos aconteceu? 

Nuno Gonçalves: Sim e não, porque não sabemos o que 

podia ter acontecido se eles nos tivessem dito que sim, é 

sempre uma incógnita. Nós nunca podemos dizer que a 

independência dos The Gift, e o «faça você mesmo», de 

que nos orgulhamos, foi o caminho perfeito, porque não 

conhecemos o outro. Às tantas o outro podia ter sido hor-

roroso. Mas podia ser também que tivesse havido alguém 

interessante, nessa mesma editora, que nos pudesse ex-

portar mais cedo. Lá fora, ainda não temos estrutura que 

tivesse pegado nos The Gift. Temos equipas que trabalham 

os concertos, a promoção, mas ainda não temos uma mega 

máquina a trabalhar os discos e a carreira dos The Gift.  

Ficamos muito orgulhos de ser conhecidos como a única 

self made band, quase do mundo, a ter chegado tão longe. 

Mas também confesso que, às vezes, desanima um boca-

dinho esta constante escalada de muros, desde os concer-

tos que temos de esgotar lá 

fora, os discos novos que te-

mos de fazer para chegar a 

mais público. Às vezes, é um 

bocadinho cansativo. 

Houve algum momento, 

em todo esse processo, em 

que se tenham arrependido 

das vossas decisões?

Nuno Gonçalves: Arre-

pender…? É a vida que te-

mos. Chega a uma altura da nossa vida, enquanto banda, 

em que temos é de ficar felizes porque somos a única ban-

da da nossa geração, ainda viva, que não precisa de acabar 

para encher coliseus. A única banda da nossa geração que 

não precisa de acabar e voltar a tocar para dizer que era 

muito boa, há dez anos. Nós continuamos vivos, de saúde, 

e portanto não nos podemos arrepender de nada.

O que se segue?

Sónia Tavares: Seguem-se duas fases bastante impor-

tantes da nossa vida. Uma é um concerto que vamos dar 

no dia 24 de Fevereiro, em Londres, Union Chapel, por onde 

passaram muito boas bandas. É um concerto muito impor-

tante para nós. Todas as apresentações em Londres têm 

sempre muito peso, está sempre a imprensa importante, 

porque está sempre a gente que vai à descoberta. Um bo-

cadinho ao contrário do que acontece em Portugal, onde as 

pessoas nos conhecem e sabem que não vão à descoberta, 

vão à celebração. E a celebração é precisamente nos dias 2 

e 3 de Março, nos coliseus, do Porto e de Lisboa. Depois, a 

That moment, when you were just starting your career, 

in which you, still innocent, you handed your fate over to 

someone who probably did not treat you so well… can this 

be seen as the best thing that happened to you?

Nuno Gonçalves: Yes and no, because we have no idea 

what could have happened if they had told us yes; it is 

always an unknown. We can never say that the inde-

pendence of The Gift, and the «do it yourself» attitude, of 

which we are proud, was the perfect way, because we do 

not know any other way. The other way might well have 

been awful at times. But it could also be that there was 

someone interesting, in that same label, who could have 

exported us sooner. Abroad, we still don’t have a structure 

that could have taken hold of The Gift. We have teams that 

work on the concerts, the promotion, but we still don’t have 

a mega machine working on the records and the career of 

The Gift. We are very proud to be known as the only ‘self 

made band’, almost in the world, to have come so far. But 

I also confess that sometimes it does get you down a bit, 

this constant climbing of walls, from the concerts we have 

to sell out abroad, or the 

new records that we have 

to make to raise our profile, 

sometimes it’s all a bit tiring.

Has there been any mo-

ment, throughout this whole 

process, in which you have 

regretted your decisions?

Nuno Gonçalves: Regret-

ted...? That the life we   have. 

There comes a time in our 

lives, as a band, in which we have to be happy because 

we are the only band of our generation, still together, that 

does not have to break up to fill stadiums. The only band 

of our generation that does not have to break up and then 

reform to say that things were great ten years ago. We are 

still alive, in good health, and therefore there is nothing  

to regret.

What next?

Sónia Tavares: Two very important phases in our lives 

are about to take place. One is a concert that we are go-

ing to give on February 24, in London, at the Union Chap-

el, where some very good bands have played before. It’s 

a very important concert for us. All the shows in London 

always have a lot of importance; the press is always im-

portant; because there are always people who are looking 

for something new. A little unlike our situation in Portugal, 

where people know us and know that they are not going 

to discover something new, rather they are going to cel-

ebrate. And celebration is precisely what takes place on 
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nossa vida continua, também no estrangeiro. Portanto, há 

uma série de coisas este ano que ainda temos de fazer, an-

tes de começar a pensar num próximo disco.

Vocês disseram-no muitas vezes: este álbum, o Altar, é 

o vosso melhor até agora. Foram buscar o Brien Eno para 

trabalhar convosco porque era o momento de mostrar o 

culminar destes 20 e tal anos de carreira?

Sónia Tavares: Ele é que se cruzou connosco (risos).

Nuno Gonçalves: Por acaso, foi uma feliz coincidência. 

No momento em que a Sónia propôs ao Brien trabalhar 

connosco, ela disse precisamente isso: temos 20 anos de 

carreira, queremos-te a ti. Já não somos uma banda que 

começou há duas semanas nisto. Já não temos só um ou 

dois discos. Temos de experimentar realmente o melhor. 

Temos de experimentar uma coisa nova. Que nos ali-

cie, que nos estimule de novo, que nos faça acordar com 

vontade de ir para o estúdio. E nada melhor do que ter o 

Brien Eno. E nunca pensamos numa reposta melhor do que 

aquela que ele nos deu: «I think we will have a lot of fun» 

[Penso que nos vamos divertir muito]. E isso foi fantástico. 

Sónia Tavares: Agora que chegamos a este estádio, é-

-nos um bocadinho impossível voltar abaixo. Porque  

o prazer foi tão grande que se não for outra vez assim va-

mos desmoralizar. Foi tão bom, tão agradável, que vai ser 

complicado igualar.

March 02 and 03, at the Coliseu do Porto and the Coliseu de 

Lisboa. Then our lives continue, abroad again. So, there are 

a lot of things this year that we still have to do before we 

start thinking about our next album.

You have said it many times: this album, Altar, is your 

best thus far. Did you get Brian Eno to work with you be-

cause it was time to show the culmination of these 20 or 

so years of career?

Sónia Tavares: He’s the one that came looking for us 

(she laughs).

Nuno Gonçalves: As a matter of fact, it was a happy coin-

cidence. At the time when Sónia suggested to Brian that he 

work with us, she said just that: our career spans 20 years, 

we want you. We are no longer a band with just two weeks 

under our belt. We no longer have just one or two albums. 

We have to really try the best. We have to try something 

new. Something that entices us, that stimulates us again, 

that makes us wake up wanting to go to the studio. And 

what better than having Brian Eno. And we could never 

have thought up a better answer than the one he gave us: 

«I think we will have a lot of fun». And that was fantastic.

Sónia Tavares: Now that we’ve made it to this stage, it’s 

slightly impossible for us to go back down. Because the 

pleasure was so great that if it wasn’t like that again we’ll 

get discouraged. It was so good, so nice; it’s going to be 

hard to match it.

Isso significa que haverá um novo disco com ele?

Sónia Tavares: Espero que sim, se ele não puder, traba-

lharemos com o Flood, vamos trabalhando…

Notou-se que, com este álbum, a crítica andou muito 

atrás do que era The Gift e do que era Brien Eno…

Sónia Tavares: Eu acho que as músicas são todas dos 

The Gift. Chapadas. Com ou sem Brien, as canções já lá es-

tavam. O que ele fez foi produzi-las muito bem e ajustar os 

contornos que, se calhar, não estavam bem delineados. No 

Love Without Violins, as pessoas ouvem os primeiros acor-

des e a parte eléctrica e dizem: «Ai, vê-se mesmo que isto 

é Brien Eno». E o Brien Eno nunca mexeu naquela parte, só 

na parte final. O disco é nosso.

Como tem sido, nestes meses, o feedback deste Altar?

Sónia Tavares: Não andamos a tocar só o Altar. Feliz-

mente, com estes 23 anos de banda, temos muito com que 

entreter o público. Se, numa primeira fase, andámos a fa-

zer uma digressão de auditórios, teatros para apresentar o 

Altar, por outro lado também chegamos a qualquer festa 

da cidade e fazemos uma hora e meia de alegria. Porque 

passamos da intimidade e adaptamos as coisas para uma 

forma mais explosiva, mais ao vivo. E as pessoas têm-se 

adaptado bastante bem. Inclusivamente, houve uma vo-

tação online para saber que canções os fãs queriam que 

tocássemos numa das nossas entrevistas ao vivo e, para 

nossa surpresa, foi o Big Fish. Portanto, as coisas estão no 

bom caminho.

Does that mean there will be a new record with him?

Sónia Tavares: I hope so, if he can’t, we’ll work with Flood, 

we’ll keep on working…

You can see that, with this album, critics were very in-

terested in what part was The Gift, and what part was  

Brian Eno...

Sónia Tavares: I think the songs are all by The Gift. Load-

ed. With or without Brian, the songs were already there. 

What he did was produce them really well and adjust the 

contours that might not have been perfectly outlined. In 

Love Without Violins, people hear the first chords and the 

electronic part and say: «Oh, you can really hear this is Bri-

an Eno». And Brien Eno never touched that part, only in 

the final part. The record is ours.

What has the feedback been like, for Altar, in these  

last months?

Sónia Tavares: We’re not just playing Altar. Fortunately, 

with these 23 years of having the band, we have a lot to en-

tertain the audience with. If, during an initial phase, we did 

a tour of auditoriums and theatres to present Altar, at the 

same time we were also rocking up at any city celebration 

and producing an hour and a half of joy. Because we move 

from intimacy and we adapt things to a more explosive 

form, more alive. And people have adapted to it quite well. 

There was even an online poll to know what songs the fans 

wanted us to play in one of our live interviews and to our 

surprise it was Big Fish. So things are on the right track.
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RITA ANDRADE SOARES
CEO da Herdade da Malhadinha Nova
CEO of Herdade da Malhadinha Nova

OPINIÃO \\ OPINION

Nos últimos anos, tanto a investigação teórica como os es-

tudos mais práticos sobre o turismo apontaram o turismo 

experiencial como uma das grandes tendências para o fu-

turo. Na minha opinião, esse futuro é já hoje uma realidade 

e surge como compromisso para o desenvolvimento do 

turismo sustentável em Portugal. Por todo o mundo, têm 

vindo a desenvolver-se conceitos de experiências únicas, 

em locais improváveis, até por vezes inóspitos, isolados, 

onde o luxo assume a forma de tempo, de espaço e de Na-

tureza… Os mais exigentes turistas do presente, bem como 

aqueles que se adivinham no futuro, procuram muito para 

além do luxo. Na realidade, numa era em que o ser humano 

está conectado 24 sobre 24 horas, estes turistas procuram 

experiências que, de alguma forma, ou os afastem da sua 

zona de conforto e os desafiem física e mentalmente, ou 

que os liguem à Natureza e às tradições locais que des-

conhecem. Em consequência, o desafio da oferta é, mais 

do que nunca, proporcionar momentos que se transfor-

mem em experiências educativas e reveladoras de novas 

ou escondidas facetas e capacidades dos turistas. Neste 

prisma, a qualidade do espaço continua a ser importante, 

mas deixa de ser o aspecto mais relevante. O essencial é 

In recent years, both theoretical research and more practi-

cal studies into tourism have pointed to experience tourism 

as one of the major trends for the future. In my opinion, this 

future is already a reality and appears as a commitment 

to the development of sustainable tourism in Portugal. All 

around the world, concepts of unique experiences have 

been developed, in unlikely, sometimes inhospitable, iso-

lated places, where luxury takes the form of time, space 

and nature... The most discerning tourists of the present, as 

well as those who can be envisaged in the future, are look-

ing for much more than luxury. In reality, in an age when 

human beings are connected 24 hours a day, these tour-

ists are looking for experiences that somehow either take 

them out of their comfort zone and challenge them phys-

ically and mentally, or that bring them into contact with 

nature and local traditions they are unaware of. As a result, 

the challenge for supply sources is, more than ever, to pro-

vide moments that are transformed into educational ex-

periences, which reveal new or hidden facets and abilities 

of tourists. In this light, the quality of the location remains 

important, but it ceases to be the most important thing. 

o que vai «para além do Luxo», é estar conectado com a 

Natureza e com tudo aquilo que de mais genuíno e profun-

do nos tem para oferecer, longe da intensidade tecnológi-

ca e da sociedade materialista. O retorno a uma forma de 

viver mais elementar, por vezes, em condições rigorosas, 

sejam elas climáticas ou inóspitas, que desafiem a ultra-

passar a zona de conforto, é a nova tendência e para isso, 

hoje mais do que nunca, a oferta deve centrar-se na elabo-

ração de experiências com qualidade, inovadoras e muito 

criativas. Actualmente, por todo o mundo, conceituados e 

exclusivos «Traveller designers» e hotéis especializam-se 

na produção deste tipo de ‘luxos’, espaços que se erguem 

em locais improváveis e que promovem experiências me-

moráveis. Este ano, Portugal foi eleito o melhor destino do 

mundo, entre muitos outros aspectos, pela preservação da 

tradição e pela recriação contemporânea dessa mesma 

tradição, sempre com a motivação de ir mais além e de ir 

ao encontro dos desejos do turista do presente e do futuro. 

Este deve continuar a ser, sem dúvida, o nosso foco.

Inovar e proporcionar experiências inesquecíveis, extraor-

dinárias e únicas é, na minha opinião, o caminho para o 

futuro do Turismo em Portugal.

The essential thing is what goes «beyond Luxury»; it is 

being connected with nature and with everything authen-

tic and profound it has to offer us, far from technological 

intensity and materialistic society. The return to a more el-

emental way of living, sometimes under harsh conditions, 

of a climatic or inhospitable nature, that challenge you to 

overcome your comfort zone, is the latest trend and to this 

end, today more than ever, supply should focus on the cre-

ation of quality experiences, which are innovative and very 

creative. At the moment, all over the world, renowned and 

exclusive ‘traveller designers’ and hotels are specialised in 

the production of this kind of ‘luxuries’, venues appearing 

in unlikely places, and which promote memorable experi-

ences. This year, Portugal was voted the best destination 

in the world, among many other aspects, for preserving its 

tradition and for the contemporary recreation of this same 

tradition, always with the motivation to go further and at-

tend to the wishes of tourists of the present and the future. 

This should, without doubt, remain our focus. Innovating 

and providing unforgettable, extraordinary and unique ex-

periences is, in my opinion, the path to the future of tour-

ism in Portugal.

Experiências ‘Beyond Luxury’

‘Beyond Luxury’ Experiences

T H E  A R T  O F  F U S I O N

Tel. +351 21 816 62 01

CASCAIS: Boutique dos Relógios Plus · LISBOA: 
Boutique dos Relógios Plus - Machado Joalheiro - 
Ourivesaria Camanga · PORTO: Boutique dos Relógios 
Plus - Machado Joalheiro - Marcolino Relojoeiro.

54 \\  Villas&Golfe



TANZÂNIA
TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY  ©TOURISM TANZÂNIA

INSPIRING PLACES

Berço da humanidade
Cradle of humanity
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Ostentar a montanha mais alta de África, a maior cratera 

do mundo e ser considerada o berço da humanidade são 

razões suficientes para despertar o desejo de conhecer a 

Tanzânia. Mas há muito mais para descobrir neste país da 

costa leste do continente africano. De clima tropical quente 

e húmido, esta região conserva em estado puro a sua na-

tureza e as pessoas que lá habitam. Banhada pelo ocea-

no Índico, o seu território inclui ainda as ilhas de Zanzibar, 

Pemba e alguns ilhéus, cujas praias em nada ficam a dever 

às mais paradisíacas do mundo.

Foi entre as fronteiras da actual Tanzânia que se encon-

traram vestígios dos primeiros seres humanos, incluindo 

ossos fósseis de Paranthropus que se pensa terem mais de 

dois milhões de anos. Por essa razão é apontada como o 

berço da humanidade.

Actualmente, pela sua natureza fecunda e quase intac-

ta, e pela riqueza faunística, o berço da humanidade é um 

dos melhores destinos para safaris. A reserva do Serengeti, 

Boasting the tallest mountain in Africa, the largest crater 

in the world and being considered the cradle of humani-

ty are reasons enough to pique your interest in getting 

to know Tanzania. But there is much more to discover in 

this country on Africa’s east coast. With its warm and hu-

mid tropical climate, this region ensures its nature and the 

people living there remain in a pure state. Bathed by the 

Indian Ocean, its territory also encompasses the islands of  

Zanzibar, Pemba and a few islets, the beaches of which 

easily live up to the most idyllic of the world.

Within the borders of present-day Tanzania traces of the 

very first humans have been found, including Paranthro-

pus fossil bones, thought to be more than two million years 

old. For this reason it is cited as the cradle of humanity.

Nowadays, due to its bountiful and almost untouched 

nature, and to its rich fauna, the cradle of humanity is one 

of the best destinations for safaris. The Serengeti National 

Park, which extends up to Kenya and which is famed for 
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que se estende até ao Quénia e onde se assiste à migração 

de animais, é talvez a mais conhecida, porém é igualmen-

te possível fazer safaris noutras reservas, e também na  

Cratera de Ngorongoro, uma das maiores caldeiras intac-

tas do mundo e um dos lugares mais incríveis da Tanzânia. 

É lá que está a maior concentração de leões do mundo. A 

Cratera assim como o Serengeti são considerados Patri-

mónios da Unesco. Entre estes dois locais, encontra-se  

o Parque Nacional Lago Manyara. Pássaros coloridos e as 

its annual animal migration, is perhaps the best known, 

but you can also go on safaris in other reserves, and also 

in the Ngorongoro Crater, one of the largest intact calde-

ras in the world and one of the most incredible places in  

Tanzania. This is home to the largest concentration of lions 

in the world. Both the Crater and the Serengeti are consid-

ered UNESCO Heritage Sites. The Lake Manyara Nation-

al Park lies between these two sites. Colourful birds and 

baobab trees are just some of the charms of this place. 

árvores baobá são alguns dos encantos do local. Há tam-

bém a oportunidade de escalar o Monte Kilimanjaro – o 

ponto culminante da África com seus 5985 metros de al-

titude – e o Monte Meru, e conhecer um pouco da cultura 

do povo Masai. O Parque Nacional de Tarangire é mais um 

bom exemplo da imensidão das savanas africanas e da di-

versidade da vida selvagem, tão contrastante com a capital 

Dodoma e com a cidade mais populosa, Dar es Salaam.

Outo destino imperdível é Zanzibar, uma ilha exótica 

que tem como tesouros a sua vegetação, as maravilhosas 

You can also choose to climb Mount Kilimanjaro – where 

Africa reaches the skies at an altitude of 5985 metres – 

and Mount Meru, and experience the culture of the Masai 

people. Tarangire National Park is another good example of 

the vastness of Africa’s savannahs and of the diversity of 

wildlife, in fierce contrast with the capital Dodoma and the 

most populous city, Dar es Salaam.

Another destination that cannot be missed is Zanzi-

bar, an exotic island boasting treasures such as its vege-

tation, wonderful fine sandy beaches, turquoise waters,  
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praias de areia fina, águas cor turquesa, a cidade de pedra 

e… Farrokh Bulsara. Zanzibar possui uma longa história. 

Habitada há mais de 20.000 anos, a ilha chegou a fazer par-

te, durante dois séculos, do Império Português. Em 2000, a 

cidade de pedra de Zanzibar, o núcleo central da capital da 

ilha, foi considerada Património Mundial da Humanidade.

Em Setembro de 1946, nascia em Zanzibar, na Tanzânia, 

Farrokh Bulsara, e renascia em Julho de 1970, em Londres, 

Inglaterra, como Freddie Mercury. A cidade onde o vocalis-

ta dos Queen nasceu é património da humanidade. A sua 

voz foi e é uma das mais incríveis de toda a humanidade.

Stone Town and... Farrokh Bulsara. Zanzibar has a long 

history. Inhabited more than 20,000 years ago, the island 

was even part of the Portuguese Empire for two centuries. 

In 2000, Zanzibar’s Stone Town, the central core of the is-

land’s capital, was declared a World Heritage Site.

In September 1946, Farrokh Bulsara was born in  

Zanzibar, Tanzania, before being reborn, in July 1970, in 

London, England, as Freddie Mercury. The town where the 

Queen singer was born has world heritage status. His voice 

was and is one of the most incredible of all humanity.



LA RÉSERVE PARIS 
HOTEL AND SPA

INSPIRING PLACES

O prazer de cada instante 
The pleasure of every moment

TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©DIREITOS RESERVADOS

 No coração palpitante da cidade luz, há um hotel instalado 

num elegante imóvel burguês do século XIX. Acolhedor e 

silencioso, recuado da mais bela avenida do mundo, o La 

Réserve Paris Hotel and Spa tem vista para o Grand Palais, 

a Torre Eiffel, o Panteão e o obelisco da Praça da Concórdia. 

À frente, uma cortina de árvores majestosamente verdes 

preserva a intimidade do lugar, como se fosse um eco dos 

bem próximos jardins do Elysée. Este é um lugar onde a 

excelência não tem medo da simplicidade, onde o luxo não 

significa necessariamente ostentação, mas antes a sensa-

ção de se estar em casa, certificada pela verdadeira art de 

vivre e pelo prazer de cada instante.

In the beating heart of the city of light, there is a hotel 

housed in an elegant 19th-century property. Cosy and qui-

et, set back from the most beautiful avenue in the world, 

La Réserve Paris Hotel and Spa overlooks the Grand Palais, 

the Eiffel Tower, the Pantheon and the obelisk of the Place 

de la Concorde. At the front, a curtain of majestically green 

trees preserves the intimacy of the place, as if it were an 

echo of the Elysée gardens nearby. This is a place where 

excellence is not afraid of simplicity, where luxury does 

not necessarily imply ostentation, but rather the feeling of 

being at home, underscored by a genuine art de vivre and 

by the pleasure of every moment.
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A localização exacta é a 42 Avenue Gabriel, a dois passos 

dos Champs-Elysées e do Palais de L’ Elysée: um dos ende-

reços mais chiques e trendy da capital francesa. 

Dotado do verdadeiro savoir-faire francês, este hotel foi 

decorado por Jacques Garcia, que mais uma vez concreti-

zou o espírito de excelência e de autenticidade protago-

nizado pelo seu proprietário, monsieur Michel Reybier. À 

elegância, aprimorada por materiais nobres e preciosos, 

aliam-se os serviços personalizados, o cuidado esmerado, 

sempre com discrição.

Lá dentro, os imensos volumes são banhados pela luz 

tão clara da cidade. Aqui e ali, há belas lareiras em már-

more, e em todos os lugares a felicidade inunda as grandes 

áreas. As 26 suítes e os 14 quartos do La Reserve Paris Hotel 

and Spa reflectem a quintessência do chique parisiense do 

século XIX: paredes forradas a seda, cortinas de Damasco, 

tafetá, veludo, tecido com relevo, parquet de carvalho, pe-

ças de mobiliário antigas e únicas... As espaçosas áreas dos 

aposentos são transformadas consoante os desejos, gra-

ças a um tablet interactivo que controla TV, temperatura, 

iluminação… e todos os desejos. Cada quarto e cada suíte 

têm um mordomo dedicado, sempre disponível, graças a 

um botão especial do tablet.

Fora das suítes e quartos, mas ainda resguardados do 

burburinho da capital, há uma biblioteca, uma piscina in-

terior de 16 metros e um pátio interior verde. Para esquecer 

The exact location is 42 Avenue Gabriel, a stone’s throw 

from the Champs-Elysées and the Palais de L’Elysée: one of 

the most chic and trendy addresses in the French capital.

Endowed with authentic French savoir-faire, this hotel 

has been decorated by Jacques Garcia, who once again has 

materialised the spirit of excellence and authenticity led by 

its owner, Monsieur Michel Reybier. Elegance, enhanced by 

premium and precious materials, is joined by personalised 

services, attentive care, always with discretion.

Inside, the spacious interiors are bathed in the clear light 

of the city. Here and there, there are beautiful marble fire-

places, and everywhere the joy of large areas. The 26 suites 

and 14 rooms of the La Réserve Paris Hotel and Spa reflect 

the quintessence of 19th-century Parisian chic: silk hung 

walls, damascene brocade taffeta, velvet drapes, waffle 

weave fabrics, oak parquet, unique pieces of antique fur-

niture... The spacious areas of the rooms are transformed 

according to your wishes, thanks to an interactive tablet 

that controls the TV, temperature, lighting...and whatever 

you may desire. Each bedroom and each suite has its dedi-

cated butler always available thanks to a special button on 

the tablet.

Beyond the suites and rooms, but still sheltered from the 

hustle and bustle of the capital, there is a library, a 16-me-

tre indoor swimming pool and a green inner courtyard. To 

help you forget the weather, stress and fatigue, there is an 
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o tempo, o stress e a fadiga, há um lugar íntimo e protegido, 

onde se pode reencontrar a harmonia e a energia vital. Ao 

redor da piscina coberta, três cabines e um centro de fit-

ness com instrutor ajudam a desconectar do ritmo diário. 

Para o corpo e para o rosto, os tratamentos são totalmente 

personalizados de acordo com as necessidades ou dese-

jos, auxiliados pelos produtos cosméticos e farmacêuticos 

Nescens-Swiss, nascidos no Centro para a Prevenção do 

Envelhecimento e na Clínica Genolier, na Suíça.

Numa capital tão desafiadora a nível de gastronomia 

como Paris, La Réserve cumpre os requisitos com os seus 

dois restaurantes, ambos sob a direcção de Jerome Banctel, 

Chef Executivo. Le Gabriel e La Pagode de Cos encarnam 

duas interpretações de uma única ideia de excelência. Com 

intimate and protected place where you can find harmo-

ny and recharge on vital energy. Around the indoor pool, 

there are three treatment rooms and a fitness area with a 

sports coach, to help you disconnect from the daily grind. 

For body and face, the treatments are totally customised 

according to need or desire, aided by Nescens-Swiss cos-

metic and pharmaceutical products, created at the Centre 

for the Prevention of Ageing at the Clinique de Genolier  

in Switzerland.

In a capital that is so stimulating in terms of gastrono-

my, La Réserve rises to the challenge with two restaurants, 

both under the careful eye of Executive Chef Jérôme Banc-

tel. Le Gabriel and La Pagode de Cos embody two interpre-

tations of a single-minded vision of   excellence. With two 

 As 26 suítes e os 14 quartos do 
La Reserve Paris Hotel and Spa 

reflectem a quintessência do chique 
parisiense do século XIX. \\  The 
26 suites and 14 rooms of the La 

Réserve Paris Hotel and Spa reflect 
the quintessence of 19th-century 

Parisian chic.

duas estrelas Michelin, Le Gabriel oferece uma experiência 

inesperada, reinterpretando os grandes clássicos da cozi-

nha francesa, com laivos de inspiração japonesa. Já o La 

Pagode de Cos inspira-se nos clássicos da gastronomia de 

Bordéus. Dos aperitivos, às sobremesas, transportadas em 

deslumbrantes carrinhos de prata, há um desfile de sur-

presas deliciosas.

Para terminar a noite, o bar da La Réserve Paris oferece 

uma impressionante colecção de vinhos, que podem ser 

saboreados na biblioteca, se assim se entender. Todos os 

grandes clássicos da arte dos cocktails são à la carte, mas 

o barman pode improvisar uma receita personalizada, com 

os ingredientes escolhidos pelos hóspedes.

Na hora de subir aos aposentos, com a noite no horizon-

te, a cidade luz enche-se de muitas outras luzes. Da janela, 

os jardins do Elysée aos nossos pés e, mais à frente, as lu-

zes aristocráticas do Grand Palais. Mais longe: sua majes-

tade, a Torre Eiffel! Paris pertence-nos, assim como é nossa 

esta vontade de substituir o sono pelo sonho…

Michelin stars, Le Gabriel offers an unforgettable experi-

ence, reinterpreting the great classics of French cuisine 

with Japanese-inspired boldness. La Pagode de Cos is in-

spired by the gastronomic classics of Bordeaux. From ap-

petisers, to desserts, carried on dazzling silver carts, there 

is a parade of delicious surprises.

To end the evening, the bar at La Réserve Paris offers an 

impressive collection of wines, which can be sampled in 

the Library, if you so wish. All the great classics in the art 

of cocktail making are à la carte, but the barman can im-

provise a personalised recipe with the ingredients chosen 

by guests.

When it’s time to head up to your room, with the night on 

the horizon, the city of light is filled with many other lights. 

From the window, the Elysée gardens at your feet and, up 

ahead, the aristocratic lights of the Grand Palais. Further 

afield: her majesty, the Eiffel Tower! All of Paris is yours, just 

as it is your desire to replace sleep with dreams...



LADERA 
RESORT

INSPIRING PLACES

Mais perto do paraíso \\ Closer to paradise

TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©LADERA RESORT

Empoleirado acima da cidade portuária de Soufrière, no 

meio de uma floresta tropical, o Ladera Resort é o com-

plexo turístico mais exclusivo e luxuoso de Santa Lúcia, 

uma paradisíaca ilha das Caraíbas. As vistas de cortar o 

fôlego – para a floresta, para as majestosas montanhas  

Piton e para o mar azul profundo – seriam razões bastantes 

para o arrebatamento, mas o Eco Resort de luxo assume o 

compromisso de proporcionar uma autêntica experiência 

caribenha a todos os seus hóspedes. Pioneiro no conceito 

de resort aberto, por forma a aliar o ambiente natural ao 

serviço requintado, o Ladera Resort já foi merecedor dos 

mais altos prémios e elogios por parte dos mais exigentes 

críticos de viagens.

Perched above the harbour town of Soufrière, in the midst of 

a tropical rainforest, the Ladera Resort is the most exclusive 

and luxurious tourist resort of Saint Lucia, an idyllic island 

in the Caribbean. The breathtaking views – over the forest, 

over the majestic Piton mountains and over the deep blue 

sea – would provide reason enough for amazement, but the 

luxury Eco Resort is committed to providing an authentic 

Caribbean experience to all its guests. Pioneering the open 

resort concept, so as to combine the natural environment 

with exquisite service, the Ladera Resort has already been 

deemed worthy of the highest awards and accolades from 

the most discerning travel critics.
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Santa Lúcia é um país insular das Pequenas Antilhas, 

nas Caraíbas, próximo de Martinica, São Vicente e Gra-

nadinas e Barbados. O seu nome foi dado por Cristóvão 

Colombo, em 1502. De origem vulcânica, é percorrida de 

norte a sul por uma cadeia de montanhas, a mais alta das 

quais o monte Gimie, com 959 m de altitude. Dois mon-

tes gémeos de grande beleza, o Gros Piton, com 798 m, e o 

Petit Piton, com 750 m, emolduram uma pequena baía no 

sudoeste. Paradisíaca, a ilha é um lugar encantador, com 

as suas praias tranquilas, de areia branca e fina, um mar 

azul profundo e florestas tropicais. Graças ao seu terreno 

montanhoso e flora exuberante, a beleza de Santa Lúcia é 

inigualável. A sua cultura é uma fusão única de tradições 

francesas, britânicas e africanas.

Localizado no cume de uma floresta tropical a 335 m aci-

ma do mar das Caraíbas, o Ladera Resort é o único comple-

xo turístico de Santa Lúcia implantado em território Patri-

mónio Mundial da UNESCO, com vista para o Gros Piton. A 

propriedade de 15 hectares, que fazia parte do Rabot Estate 

(uma das mais antigas plantações de cacau em Soufrière), 

oferece 37 suítes, construídas sem a quarta parede, para 

que os olhares constantemente se abram para a piscina 

privativa - que parece cair num precipício -, para o mag-

nífico pôr-do-sol e para as montanhas que apontam para 

o céu. Atendendo à sua filosofia ecológica, cada recanto do 

Resort foi construído com madeiras tropicais, pedra e azu-

lejos locais, e apresentam uma decoração estética distinta 

feita de tecidos típicos e mobiliário personalizado fabrica-

do à mão pelo mestre artesão e gerente da propriedade, 

Eustace Augustin.

O restaurante Dasheene do Ladera orgulha-se de criar 

pratos locais usando ingredientes cultivados no próprio 

Saint Lucia is an island nation in the Lesser Antilles, in 

the Caribbean, near Martinique, Saint Vincent and the 

Grenadines and Barbados. Its name was given to it by 

Christopher Columbus in 1502. Of volcanic origin, it is criss-

crossed, from north to south, by a chain of mountains, the 

tallest of which is Mount Gimie, reaching an altitude of 959 

m. Two mounts of great beauty, Gros Piton, measuring 798 

m, and Petit Piton, rising to 750 m, frame a small bay in the 

southwest. The idyllic island is a charming place, with its 

peaceful beaches, of fine white sand, deep blue sea and 

tropical forests. Thanks to its mountainous terrain and lush 

flora, the Saint Lucia’s beauty is unparalleled. Its culture is a 

unique fusion of French, British and African traditions.

Located at the top of a rainforest, 335 metres above the 

Caribbean Sea, the Ladera Resort is the only tourist re-

sort of Saint Lucia set in UNESCO World Heritage territory, 

with views over Gros Piton. The 15-hectare property, which 

was once part of the Rabot Estate (one of the oldest cocoa 

plantations in Soufrière), offers 37 suites, built without a 

fourth wall, ensuring constant open views onto the private 

pool, seemingly tumbling over a precipice, onto the mag-

nificent sunset and onto the mountains that point to the 

sky. In keeping with its ecological philosophy, every cor-

ner of the resort has been built with tropical timber, local 

stone and tiling, and boasts distinct aesthetic décor using 

typical fabrics and custom-made furniture, handcrafted 

by the master craftsman and manager of the property,  

Eustace Augustin.

Ladera’s Dasheene restaurant prides itself on creating 

local dishes using ingredients grown in the resort itself, 

as well as meat and fish bought locally. Guests can enjoy 

cocktails at the bar of the Dasheene or beside the infinity 

Resort, assim como as carnes e o peixe são comprados 

localmente. Os hóspedes podem desfrutar de cocktails no 

bar do Dasheene ou à beira da piscina infinita, mas, se o in-

tuito for um relaxamento mais profundo, o Spa do Resort 

é a opção mais acertada, ou então a sala de fitness ou a de 

yoga. Durante o dia, para além das muitas actividades pro-

postas pelo Resort, como aulas de culinária, caminhadas, 

praia, passeios de barco e passeios pela ilha, os hóspedes 

podem partir à descoberta das muitas atracções de Santa 

Lúcia, como as Diamond Falls e as Sulphur Springs. Quan-

do o sol se esconde, a animação nocturna do Landera pro-

mete surpreender, ou então poder-se-á optar pelo arreba-

tamento total, na intimidade da suíte, com a lua e o vulto 

das montanhas no horizonte.

pool, but if your intention involves deeper relaxation the 

resort’s spa is the right choice, or the fitness room or yoga 

room. During the day, in addition to the many activities of-

fered by the resort, such as cooking classes, hiking, beach, 

boat trips and island tours, guests can set off in search of 

the many attractions of Saint Lucia, such as the Diamond 

Falls and the Sulphur Springs. When the sun drops below 

the horizon, the nightlife at Ladera promises plenty of sur-

prises, or you can opt for the height in ecstasy, in the inti-

macy of your suite, with the moon and the shadow of the 

mountains on the horizon.



A segunda maior cidade da França não terá talvez o 

charme de Paris, mas, abraçada pelo Mediterrâneo, pode 

orgulhar-se do sol quase constante e de quilómetros de 

praias paradisíacas. A alma do povo francês está lá, e 

em peso, mas certas áreas da cidade são capazes de nos 

transportar a lugares perdidos da África e do Médio Oriente. 

É fácil notar também a influência dos italianos, que migra-

ram para a região no final do séc. XIX. 

Capital da região Provence-Alpes-Côte d’Azur, Marsel-

ha foi fundada pelos gregos 600 anos a.C. Estendendo-se 

pela margem norte do Vieux-Port, a cidadela data dessa 

altura, assim como, à volta do porto, um conjunto de ou-

tros vestígios. 

France’s second largest city may not have the charm of 

Paris, but, embraced by the Mediterranean, it can pride itself 

on its almost constant sunshine and miles of idyllic beach-

es. The soul of the French people can be found there, and 

in significant amounts, but certain areas of the city are able 

to transport us to hidden corners of Africa and the Middle 

East. It is also easy to notice the influence of the Italians, 

who migrated to the region at the end of the 19th century.

Capital of the Provence-Alpes-Côte d’Azur region, Mar-

seilles was founded by the Greeks 600 years BC. Extending 

along the north shore of the Vieux-Port, the citadel dates 

from that time. There are a number of other remains from 

the same era dotted around the port.
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MARSELHA
TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES  \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DIREITOS RESERVADOS

CITY BREAK

Beijando o Mediterrâneo
Kissing the Mediterranean



Embora Marselha seja a capital económica de França, 

esta consegue manter-se fiel à sua cultura, que se reflecte 

nos seus numerosos museus, teatros e óperas.

Abadia Saint-Victor, Castelo de If, Castelo Pastré, L’ Es-

taque, Estádio Vélodrome, le Panier são alguns dos muitos 

locais a visitar, mas é impossível não se ficar encantado 

com o Vieux-Port, ou com a Basílica Notre-Dame de La 

Garde, de onde os olhares, a cerca de 154 metros de altura, 

se perdem de amores pela paisagem antiga em harmonia 

com a moderna, ambas beijando o mar.

Although Marseilles is the economic capital of France, it 

manages to remain true to its culture, which is reflected in 

its numerous museums, theatres and opera houses.

The Abbey of Saint Victor, the Château d’If, the Château 

Pastré, L’Estaque, the Vélodrome and Le Panier are just 

some of the many places to visit, but it is impossible not 

to be charmed by the Vieux-Port or the Basilica of Notre 

Dame de La Garde, where the views, at a height of about 

154 metres, ensure you fall for the wonders of the old 

landscape, in harmony with its modern counterpart, both  

kissing the sea.
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JOANA OLIVEIRA
HEALTH  WELLNESS

«A investigação Vine&Wine Residues tem 
sido um processo gradual» \\ «The Vine & 
Wine Residues research has been a gradual 

process»
TEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©PMC

A vontade de seguir indústria alimentar sempre esteve na 

ideia de Joana Oliveira. Formou-se em Bioquímica. E, pos-

teriormente, veio a vertente de investigação, após o está-

gio relacionado com o Vinho do Porto. Tirou o Mestrado em 

Química, e, em 2006, o Doutoramento, sempre na área dos 

polifenóis e do Vinho do Porto. Nesse ano fez a sua primei-

ra vindima, no Douro, tendo, com isso, mantido a vontade 

de o voltar a fazer todos os anos, até 2014. À época, pas-

sava o tempo no laboratório a fazer análises, outras vezes 

na recepção das uvas, e, outras, ia para a adega. Enrique-

ceu o seu conhecimento, de tal modo que seguiu para uma 

Pós-graduação em Enologia e Viticultura na Faculdade de 

Ciências da Universidade do Porto (FCUP), onde, actual-

mente, desenvolve o projecto de investigação Vine&Wine 

Residues (projecto que cria alimentos benéficos para a 

saúde a partir dos resíduos do vinho). E nós quisemos co-

nhecer de perto o trabalho da investigadora.

Quando começa a investigação Vine&Wine Residues?

A investigação Vine&Wine Residues tem sido um pro-

cesso gradual, que se foi fazendo desde o estágio. Na fase 

do Doutoramento passou a ser uma investigação mais 

própria, onde o orientador deixou de estar tão próximo, 

dando-me, assim, mais liberdade. Adquiri conhecimen-

to na área dos vinhos durante o processo de produção de 

vinho e, como eram produzidos bastantes resíduos e sub-

produtos, surgiu a ideia de tentar arranjar alternativas para 

esses resíduos. Uns anos mais tarde, o projecto foi finan-

ciado. Extraindo os compostos polifenólicos, é possível in-

corporá-los nos alimentos, tornando-os mais funcionais, 

ou seja, dando-lhes uma propriedade, um efeito benéfico 

para a saúde. Claro que, com isso, há muitos desafios, por-

que não é só extrair os compostos e adicioná-los aos ali-

mentos. Os compostos não são estáveis nas matrizes e é 

preciso arranjar forma de os estabilizar. Depois, é preciso 

analisar os níveis de toxicidade para o ser humano. E, por-

tanto, é um processo gradual.

The desire to work in the food industry has always been 

part of Joana Oliveira’s plan. She studied Biochemistry 

and later got into research, after an internship to do with 

port wine. She got her Master’s Degree in Chemistry, and 

in 2006, her PhD, each time in the field of   polyphenols and 

port wine. In that same year she did her first harvest, in 

the Douro, with her desire to carry on doing so every year, 

until 2014. Back then, she spent her time in the laborato-

ry doing analyses, other times handling and sorting the 

grapes, and sometimes she would go to the winery. She 

enriched her knowledge, to such an extent that she went 

on to do a Postgraduate Degree in Oenology and Viticul-

ture at the Faculty of Sciences at the University of Oporto 

(FCUP), where she is currently developing the Vine & Wine 

Residues research project (a project that creates foods 

from wine residues, which are beneficial to health). And we 

wanted to get a closer look at the researcher’s work.

When did the Vine & Wine Residues research begin?

The Vine & Wine Residues research has been a gradu-

al process, which has been going on since my internship. 

In the PhD phase, it became more of a proper research, 

when my supervisor took a step back, thus giving me 

more freedom. I gained an insight into the area of wine 

during the winemaking process and, as so many residues 

and by-products were produced, the idea came about of 

trying to find alternatives for these residues. A few years 

later, the project got funding. By extracting polyphenolic 

compounds, you can incorporate them into food, making 

them more functional, that is to say, giving them a proper-

ty, a beneficial effect on health. Of course, there are many 

challenges with this, because it is not only extracting the 

compounds and adding them to food. The compounds 

are not stable in the matrices and you have to find a way 

of stabilising them. Then, you need to analyse the toxicity 

levels for human beings. And so it is a gradual process.
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 E ainda não está em fase de industrialização?  

Não, não. 

O que falta então?

O objectivo inicial era pegar no subproduto e tentar ex-

trair desde os compostos mais fáceis aos mais difíceis (le-

nhinas), como, por exemplo, os compostos fenólicos sim-

ples – os taninos, os estilbenos, as antocianinas –, estes 

últimos são os compostos que dão a cor ao vinho. A ideia 

é tentar extrair quase tudo do subproduto e depois dar di-

ferentes funções a cada um, porque os mais simples têm 

função biológica, por terem propriedades antioxidantes, 

anti-inflamatórias, anti-carcinogénicas. Agora, o que é que 

falta?! Falta muita coisa, mas uma das tarefas que faz par-

te do projecto é a transformação das antocianinas, porque, 

devido ao conhecimento que fui adquirindo no meu Dou-

toramento, a transformação das antocianinas do vinho 

levou à identificação de famílias de pigmentos que têm 

cores pouco usuais, como, por exemplo o azul. Queremos 

usar esse conhecimento para realmente transformar an-

tocianinas em compostos azuis e avaliar o potencial des-

ses compostos na utilização 

de corantes alimentares em 

substituição dos corantes 

sintéticos. No entanto, para 

passar de síntese em la-

boratório para síntese em 

grande escala, ainda é pre-

ciso algum trabalho. 

Mas há alguma previsão?

Isso tudo depende de se 

houver interesse por parte das indústrias.

E há interesse?

Há… e não há. É preciso que alguma empresa se focalize 

nisso e aposte financeiramente, até mesmo concorren-

do a projectos de fundos europeus, de forma a conseguir 

fazer esse upscale, pois à escala de laboratório as coisas 

até correm bem, mas sabemos que passar para a parte 

industrial é mais complicado, até porque, mesmo ao nível 

dos métodos de purificação dos compostos, à escala labo-

ratorial, nós podemos usar um tipo de suporte, que depois, 

à escala industrial, não é exequível. É preciso fazer alguma 

divulgação disso para começar a haver interesse por parte  

das empresas. 

Deve dar-se mais importância a este tipo de projectos, 

é isso?

Sim. À escala de laboratório, nós fazemos. Pegamos 

nessas tais moléculas que conseguimos isolar, que con-

seguimos sintetizar. Por exemplo, fizemos gomas com es-

sas moléculas. Temos as antocianinas que podem dar cor 

vermelha, depois temos outros pigmentos derivados que 

And it is not in the industrialisation phase yet?

No, no.

What’s missing then?

The initial goal was to take the by-product and try to ex-

tract from the easiest to the most difficult compounds (lig-

nins), such as, for example, simple phenolic compounds 

– tannins, stilbenes, anthocyanins -, the latter are the com-

pounds that give wine its colour. The idea is to try to ex-

tract almost everything from the by-product and then give 

different functions to each one, because the simpler ones 

have a biological function, because they have anti-oxidant, 

anti-inflammatory, and anti-carcinogenic properties. Now, 

what’s missing?! We’re missing so much, but one of the 

tasks that is part of the project is processing the anthocy-

anins, because, due to the knowledge I obtained in my PhD, 

processing wine anthocyanins led to the identification of 

pigment families that have unusual colours, such as blue 

for example. We want to use this knowledge to truly trans-

form anthocyanins into blue compounds and to assess the 

potential of these compounds in the use of food colourings 

instead of synthetic colour-

ings. However, to move from 

synthesis in the laboratory 

to synthesis on a large scale, 

some work is still needed.

Any idea when this will be?

This all depends on whe-

ther there is any interest 

shown by the industries.

And is there any interest?

There is... and there isn’t. We would need some compa-

ny to focus on this and invest financially, even applying for 

European funding projects, in order to be able to upscale 

this, because on the laboratory scale things are going well, 

but we know that moving on to the industrial part is more 

complicated, not least because, even in terms of the meth-

ods of purification of the compounds, on a laboratory scale, 

we can use a type of support, which then, on an industrial 

scale, is not feasible. Some promotion needs to be done in 

order to elicit some interest from companies.

This kind of project should be given more importance, is 

that it?

Yes. On the laboratory scale, we do. We took these mol-

ecules that we were able to isolate, which we were able to 

synthesize. For example, we made gumdrops with these 

molecules. We have the anthocyanins that can give a red 

colour, then we have other pigments derivatives that can 

give an orange colour, that is to say, we can have colours 

from yellow to turquoise blue, all with compounds that 

form in wine.

«Extraindo os compostos 
polifenólicos é possível incorporá-

-los nos alimentos tornando-os 
mais funcionais»  \\  «By extracting 

polyphenolic compounds, you can 
incorporate them into food, making 

them more functional»

podem dar uma cor laranja, ou seja, nós conseguimos ter 

cores desde o amarelo até ao azul turquesa, tudo com com-

postos que se formam no vinho. 

A cor está relacionada, apenas, com a uva? 

As antocianinas existem apenas na película da uva, ou 

então, no caso das uvas tintureiras, também existem na pol-

pa, por exemplo, naquelas uvas que têm a polpa vermelha. 

A Joana é quem está por detrás do projecto Vine&Wine 

Residues?

Sou a investigadora principal e responsável pelo projec-

to Vine&Wine Residues. Sou investigadora do REQUIMTE, 

que é um centro que funciona aqui na faculdade, embora 

não seja sediado aqui. No total somos 11 pessoas. Sendo 

que, para além do ICE, do REQUIMTE e da Faculdade de 

Ciências, temos também a participação do REQUIMTE da 

Faculdade Nova de Lisboa e da Universidade de Aveiro. 

Temos três pessoas de fora e oito pessoas que são daqui 

do grupo. Isto engloba um bolseiro de investigação, que é 

quem está dedicado a 100% ao projecto, e depois temos vá-

rios elementos da equipa que têm diferentes conhecimen-

tos. Por exemplo, temos uma parte dedicada ao estudo dos 

efeitos biológicos e das propriedades de biodisponibilida-

de; outra parte dedicada ao estudo do composto, etc.  

Em que alimentos podem ser introduzidos estes com-

ponentes? 

Is the colour only related to the grape?

Anthocyanins only exist in the grape skin, or else, in the 

case of red grapes, they also exist in the flesh, for example, 

in those grapes that have red flesh.

You are the person behind the Vine & Wine Residues 

project?

I am the main researcher and responsible for the Vine 

& Wine Residues project. I am a researcher at REQUIMTE, 

which is a centre operating here in the university, although 

it is not based here. In total we are 11 people. In that, in addi-

tion to ICE, REQUIMTE and the Faculty of Sciences, we also 

have the participation of REQUIMTE from the Faculdade 

Nova de Lisboa and the University of Aveiro. We have three 

people from outside and eight people from the group here. 

This involves a research fellow, who is 100% dedicated to 

the project, and then we have several team members who 

have different areas of expertise. For example, we have a 

part dedicated to the study of the biological effects and 

properties of bioavailability; another part dedicated to the 

study of the compound, etc.

Into which foods can these components be introduced?

Into yoghurts, for example, creating different yogurts. 

I’m thinking a great deal about foods for children and 

about replacing synthetic colourings, seeing as they are 

associated with hyperactivity, for example. I’m also think-

ing about juices, adding compounds so that these juices 
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Nos iogurtes, por exemplo, criando iogurtes diferentes. 

Penso muito nos alimentos para as crianças e em substi-

tuir os corantes sintéticos, uma vez que estão associados a 

hiperactividade, por exemplo. Penso também nos sumos, 

acrescentando compostos de maneira a que esses sumos 

fiquem com outras propriedades. Nas gelatinas. Nos gela-

dos... ou seja, essa gama de lacticínios. 

A equipa de investigadores está apenas focada neste 

projecto? 

Dentro do grupo existe também outro projecto mais de-

dicado à área da cosmética, nomeadamente na aplicação 

destes compostos em cremes e noutros produtos cosmé-

ticos. Estes são os dois projectos mais relacionados, que 

usam o mesmo tipo de matéria-prima, mas com duas apli-

cações completamente diferentes: uma na área dos ali-

mentos e outra na área da cosmética. 

Profissionalmente, dedica-se apenas à investigação?

Sim. Também fui convidada a dar umas aulas de labo-

ratório associadas à Pós-graduação em Enologia e Viticul-

tura, e dou duas aulas por semana. Mas essencialmente 

dedico-me só à investigação. Nesta fase, a maior parte das 

vezes, estou mais na parte da escrita de artigos e da sub-

missão de projectos e não tanto em laboratório.

E como é que é o seu dia-a-dia?

Considerando que eu tenho uma filha de 2 anos e meio… 

e moro em Paredes, levanto-me cedo, todos os dias. Chego 

à FCUP por volta das 8h30. Não é fácil, mas... não passo os 

dias só na investigação. Dois dias por semana vou à pisci-

na ou correr. E, os fins-de-semana, passo-os mais em fa-

mília. Uma vida simples. 

have other properties. In jellies. In ice cream... that is to say, 

this range of dairy products.

Is the research team focused solely on this project?

Within the group there is also another project, more ded-

icated to the area of   cosmetics, in particular to the appli-

cation of these compounds in creams and other cosmetic 

products. These are the two most related projects, which 

use the same type of raw material, but with two complete-

ly different applications: one in the area of foodstuffs and 

another in the area of   cosmetics.

Do you work solely in research?

Yes. I have also invited to give some laboratory classes to 

do with the post-grad course in Oenology and Viticulture, 

and I give two classes per week. But essentially I devote 

myself solely to research. In this phase, most of the time, I 

am more involved in writing articles and the submission of 

projects and not so much in the laboratory.

And how is your everyday life?

Considering that I have a daughter of two and a half 

years... and I live in Paredes, I get up early every day. I arrive 

at FCUP at around 8:30. It’s not easy, but... I don’t spend my 

days in research alone. Two days a week I go to the swim-

ming pool or run. And the weekends are spent more with 

my family. A simple life.



TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©EVIAN RESORT

L’art de vivre  // L’art de vivre

HEALTH  WELLNESS

EVIAN RESORT
Empoleirado nas montanhas cobertas de neve acima do 

azul brilhante do Lago de Genebra, o Evian Resort goza de 

vistas privilegiadas, quer para o lago, que banha parte dos 

territórios da França e da Suíça, quer para as montanhas, 

que anunciam o início dos Alpes Franceses. Aqui, para 

além da estadia 5 estrelas, o golfe é o desporto rei, ainda 

que o Resort ofereça a prática de ski, escalada, paraglider, 

hicking, rafting e até passeios a cavalo ou de helicóptero. 

Perched on the snow-covered mountains above the 

sparkling blue of Lake Geneva, the Evian Resort enjoys 

stunning views, either of the lake, which bathes areas of 

both France and Switzerland, or of the mountains, which 

proclaim the start of the French Alps. Here, in addition to 

your 5-star stay, golf is the king of sports, although the re-

sort also offers skiing, climbing, paragliding, hiking, rafting 

and also horse riding or helicopter rides. In the Evian spas, 



Nos spas Evian, os tratamentos visam o relaxamento total, 

para que a mente apenas lembre as águas quietas do lago 

e o bucolismo das montanhas alpinas.

Localizado em Evian-les-Bains, cidade termal france-

sa, o Evian Resort, formado pelos hotéis Ermitage e Royal, 

para além de uma programação intensa e diversificada 

de lazer e desportos, oferece aos hóspedes instalações 

sumptuosas, com amplos salões finamente decorados, 

quartos cuidadosamente mobiliados e vistas de tirar o fô-

lego. O Hotel Royal Evian, inaugurado em 1909, passou re-

centemente por uma grande renovação. O projecto foi con-

fiado ao designer de interiores François Champsaur e ao  

treatments aim towards total relaxation, ensuring that the 

mind only recalls the calm waters of the lake and the pas-

toral charm of the Alpine mountains.

Located in the French spa town of Evian-les-Bains, 

and formed by the Ermitage and Royal hotels, the Evi-

an Resort offers guests sumptuous facilities, with large, 

finely-decorated lounges, carefully-furnished rooms and 

breathtaking views, in addition to an intense and varied 

programme of leisure and sports activities. The Hotel Royal 

Evian, opened in 1909, has recently undergone major ren-

ovations. The project was entrusted to interior designer 

François Champsaur and to architect François Chatillon, 

arquitecto François Chatillon, que combinaram o legado 

histórico com as últimas tendências de design contem-

porâneo. Resgataram o prestigiado passado do Hotel, 

quando tinha como hóspedes Marcel Proust ou membros 

da realeza.

Cinco restaurantes e seis bares fazem parte do Resort, 

assim como piscinas interior e exterior, um jacuzzi com 

fontes de onde jorra a mais pura água mineral de Evian e 

um clube infantil. Famoso em todo o mundo pelo seu cam-

po de golfe e pelos spas Evian Source e Quatre Terres, o Re-

sort continua a encantar e a preconizar a mais pura art de 

vivre, com o lago e o Mont-Blanc no horizonte.

who combined the historic legacy with the latest trends 

in contemporary design. They have recovered the hotel’s 

prestigious past, when its guests included Marcel Proust or 

members of royalty.

Five restaurants and six bars are part of the resort, as 

well as indoor and outdoor swimming pools, a jacuzzi 

boasting fountains from which the purest mineral water of 

Evian flows and a children’s club. Famous around the globe 

for its golf course and for the Evian Source and Quatre 

Terres spas, the resort continues to enchant and to advo-

cate the purest art de vivre, with the lake and Mont Blanc 

on the horizon.
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O golfe e o exercício 
Golf and Exercise

ADVERTORIAL

HEALTH  WELLNESS

O golfe, considerado uma actividade de baixa intensi-

dade, caracteriza-se, porém, por uma elevada exigência 

física. Jogadores amadores atingem, por vezes, 90% de pico 

de actividade muscular; no swing, a cabeça do taco pode 

mover-se a uma velocidade de 160km/h; um jogador che-

ga a efectuar 40 tacadas por jogo e um torneio chega a du-

rar quatro horas. Perante estes exemplos, conclui-se que 

o golfe é um desporto, fisicamente, exigente, embora con-

temple a beleza de ser praticado por qualquer faixa etária.

A prática deste desporto requer certas valências, tais 

como flexibilidade, coordenação, equilíbrio, concentra-

ção, estabilidade, potência, capacidade cardiovascular e 

resistência. A falta de desenvolvimento e de estimulação 

destas capacidades leva a uma propensão para lesões, ad-

vindas de movimentos repetitivos, má postura e limitação/

desequilíbrio muscular, culminando em baixos rendimen-

tos e fracos resultados.

O sucesso de um golfista depende do trabalho conjun-

to entre o binómio «preparação física/preparação técni-

ca». O trabalho em ginásio é fulcral, pois promove uma 

maior sustentação muscular, amplia a potência e melho-

ra a resistência. A performance aumenta, fruto de uma  

Golf, considered a low-intensity activity, is nonetheless 

very physically demanding. Amateur players sometimes 

achieve 90% peak muscle activity; during the swing, the 

club head can move at a speed of 160 km/h; a player can 

make as many as 40 strokes per game and a tournament 

can last up to four hours. Given these examples, it can be 

seen that golf is indeed a physically demanding sport, de-

spite the beauty of it being played by any age group.

The practice of this sport requires certain abilities, such 

as flexibility, coordination, balance, concentration, stabili-

ty, power, cardiovascular capacity and endurance. The lack 

of development and stimulation of these capacities leads 

to a propensity for injuries, resulting from repetitive move-

ments, poor posture and muscular limitation/imbalance, 

culminating in low performance and poor results.

The success of a golfer depends on the joint work from 

the relationship between «physical preparation and tech-

nical preparation». Work in the gym is vital, as it encourag-

es greater muscle support, increases power and improves 

endurance. Performance levels increase, resulting from a 

successful interconnection between chains of movement, 

and thus injuries are better prevented.

interligação entre cadeias de movimento bem-sucedida, 

logo, de uma maior prevenção de lesões.

O programa Wellgolfe do Well Domus foi planeado, preci-

samente, para prevenir lesões e colmatar erros cometidos, 

no âmbito da prática do golfe. Baseia-se numa avaliação 

física específica e na prescrição de exercícios direcciona-

dos para as especificidades do desporto. Os músculos são 

preparados, através da execução de movimentos, tendo 

em conta a biomecânica do golfe e alongados quando, 

após o treino/torneio, se encontram em tensão. Este pla-

no é enriquecido pela visualização e análise de vídeos da 

técnica swing.

As falhas mais comuns estão relacionadas com a falta 

de flexibilidade e com o enfraquecimento da musculatu-

ra, originando lesões que incidem no pulso, na lombar, no 

ombro, no joelho, na cervical, no pé, no tornozelo e na anca.

Os benefícios do programa pautam-se pelo aperfeiçoa-

mento do nível de jogo (performance) e pelo desenvolvi-

mento da capacitação física, adequada aos resultados es-

perados (diminuição do stress; melhoria da condição física, 

postura e simetria; prevenção de lesões; alívio das dores 

musculares).

The Wellgolfe programme at Well Domus has been care-

fully planned to prevent injury and to correct mistakes 

made when playing golf. It is based on a specific physical 

assessment and on prescribing exercises aimed at the 

specific requirements of the sport. Performing movements 

helps prepare muscles, taking into account the biome-

chanics of golf, and elongates them when, after the train-

ing/tournament, they are in tension. This plan is enriched 

by viewing and analysing swing technique videos.

The most common weaknesses are related to the lack of 

flexibility and the weakening of the muscles, causing in-

juries that affect the wrist, lumbar region, shoulder, knee, 

neck, foot, ankle and hip.

The benefits of the programme are characterised by im-

provements in the level of play (performance) and by the 

development of physical training, aimed at certain results 

(reduction of stress, improvement of physical condition, 

posture and symmetry, prevention of injuries, relief of 

muscular pain).

Mais info em: www.welldomus.pt88 \\  Villas&Golfe Villas&Golfe  \\ 89 



QUINTA DO PILOTO
TEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY NUNO ALMENDRA

SUPREME FLAVOURS

Os moscatéis premium 
Premium moscatel wines 



A Quinta do Piloto é, como tantas outras, detentora de 

um projecto vinícola de grande expansão e notoriedade 

em Portugal. Ela é mais um sonho trazido e realizado por 

uma família tradicional portuguesa, ao longo de um século. 

E... é em território nacional que ela vai passando de gera-

ção em geração, estando, actualmente, a quarta geração 

à frente do projecto. A Villas&Golfe foi conhecer a quinta 

e quem por detrás dela se encontra. Hoje, é Filipe Cardo-

so que nos fala, que nos conta a sua experiência vitiviní-

cola e que nos revela as histórias do legado deixado pelos  

seus antepassados. 

Há mais de um século, a família Cardoso tem-se dedi-

cado à produção de vinhos de Palmela – chegando a ser 

um dos maiores produtores da Europa. Mas, tal como a 

vida, tudo tem um começo, e esta história não é excepção. 

Foi Humberto Cardoso, pioneiro da indústria automóvel – 

criou a Auto-Cars Palmelense –, quem, no início do século 

Quinta do Piloto, like many others, boasts a wine project 

of far-reaching influence and renown in Portugal. This es-

tate is best described as a dream, hatched and developed 

by a traditional Portuguese family, over a century. And… it 

is on Portuguese soil that it passes from generation to gen-

eration, with the fourth generation now at the helm of the 

project. Villas&Golfe went to see the estate and to find out 

who is behind it. Today, we talk to Filipe Cardoso, who tells 

us about his winemaking experience and reveals the sto-

ries of the legacy left by his ancestors.

For more than a century the Cardoso family has been 

dedicated to the production of Palmela wines, becoming 

one of the largest producers in Europe. But, like life, ev-

erything has a beginning, and this story is no exception. It 

was Humberto Cardoso, a pioneer in the car industry - he 

created Auto-Cars Palmelense –, who, at the beginning  

of the 20th century, founded Quinta do Piloto and saw a 
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XX, fundou a Quinta do Piloto e viu na viticultura um ne-

gócio de futuro. E, assim, desde os tempos do fundador, a 

família acalentou o sonho de lançar uma marca própria.  E 

esse sonho veio a realizar-se em 2013 pelas mãos de Filipe 

e do seu pai – sendo que vários elementos da família par-

ticiparam. O lançamento da marca própria – Quinta do Pi-

loto – impulsionou a divulgação do património vitivinícola  

e a recuperação da adega 

histórica. 

São os mais de 200 hec-

tares de vinhas, com terroirs 

de Palmela, que compõem 

a produção da quinta. «35 

hectares são de vinhas ve-

lhas, com 40 a 70 anos, dis-

tribuídas por três herdades 

– Lau, Fernando Pó e Agualva –, de solos arenosos, «ter-

roir» ideal para as castas tradicionais Castelão (Periquita) 

e Fernão Pires. Destacam-se, ainda, quatro hectares de 

Moscatel em solos argilo-calcários com orientação a norte, 

origem de vinhos aromáticos com maior acidez e incom-

parável frescura», acrescenta Filipe Cardoso, enólogo e ad-

ministrador da quinta. Vinhos únicos, com história, quer da 

família, quer das vinhas. Este ano, Filipe calcula produzir cerca de 40.000 garra-

fas «centradas na qualidade e não na quantidade», refor-

ça. Com um especial apreço, e muito selectivo, os vinhos 

Quinta do Piloto são exportados para o Reino Unido, Suíça 

e Brasil. O Moscatel Coleção da Familia é o vinho mais pre-

mium de que a quinta é detentora. «É um moscatel raríssi-

mo, que vem sendo apurado desde os tempos da fundação. 

Antes, era reservado apenas para a família e enchiam-se 

menos de cem garrafas. Os engarrafamentos de 2015 e de 

1974 atingiram 94 e 95 pontos de Robert Parker, respecti-

vamente.», explica o enólogo. E... são estas preciosidades 

que fazem parte da história da Quinta do Piloto. Tanto o 

Quinta do Piloto Coleção da Família Moscatel de Setú-

bal, como o Quinta do Piloto Coleção da Família Moscatel 

Roxo estão disponíveis no mercado, um a rondar os 900 

euros e o outro a passar os 600 euros.  Um vinho luxuoso 

para coleccionadores. 

Mais recentemente, em Setembro de 2017, a Quinta do 

Piloto inaugurou o projecto de Enoturismo. Esta ideia for-

taleceu-se com o sentido de oferecer aos visitantes a pos-

sibilidade de saborearem, com tempo, os vinhos e a beleza 

local. As portas da casa da herdade foram abertas ao aloja-

mento com todo o conforto. Com capacidade para albergar 

cinco pessoas, a habitação, integrada na propriedade, junto 

da adega e rodeada de vinhas Moscatel, desfruta de vistas 

panorâmicas sobre o Parque Natural da Arrábida, Lisboa e 

Vale do Tejo. Este é o retrato final de uma agradável passa-

gem por terras de tradição, de encontros entre famílias e de 

vinhos históricos.

business with a future to it in winegrowing. And, as such, 

since the era of its founder, the family has cherished the 

dream of launching a brand of its own. And that dream 

came true in 2013, through the work Filipe and his father – 

with many members of the family having played a role. The 

launch of their own brand - Quinta do Piloto – led to the 

dissemination of winemaking heritage and the renovation 

of the historic winery.

The estate’s production 

area covers more than 200 

hectares of vineyards, boast-

ing Palmela terroirs. «35 

hectares have old vines, 40 to 

70 years old, distributed over 

three farms - Lau, Fernando 

Pó and Agualva -, with san-

dy soils, the ideal terroir for the traditional Castelão (Periq-

uita) and Fernão Pires grape varieties. There are also four 

hectares of Moscatel in north-facing clay-limestone soils, 

bringing about aromatic wines with greater acidity and in-

comparable freshness» adds Filipe Cardoso, the estate’s 

oenologist and administrator. Unique wines with history, 

both from the family and from the vineyards.

This year, Philip estimates production of about 40,000 

bottles «focused on quality rather than quantity», he 

adds. With special regard, and very selective, Quinta do 

Piloto wines are exported to the United Kingdom, Swit-

zerland and Brazil. The Moscatel Coleção da Familia is the 

most premium wine the estate produces. «It’s a very rare 

moscatel, which has been refined ever since the era when 

the estate was founded. Before, it was only reserved for the 

family and filled less than one hundred bottles - the 2015 

and 1974 bottling of which   achieved 94 and 95 points from 

Robert Parker, respectively», explains the oenologist. 

And... these precious things are part of the history of 

Quinta do Piloto. Both Quinta do Piloto Coleção da Família  

Moscatel de Setúbal, and Quinta do Piloto Coleção da 

Família Moscatel Roxo are available on the market, one 

at around the 900 Euro mark and the other costing above 

600 Euros. A luxury wine for collectors.

More recently, in September 2017, Quinta do Piloto 

opened its wine tourism Project. This idea was strength-

ened with the purpose of offering visitors the opportunity 

to taste, in their own time, the local beauty and wines. The 

doors of the house of the estate were opened as accom-

modation, with all the comfort you could want. With room 

to accommodate five people, the house, part of the prop-

erty, next to the winery and surrounded by moscatel vine-

yards, enjoys panoramic views of the Arrábida Nature Park, 

Lisbon and the Tagus Valley. This is the final portrait of a 

pleasant stroll through lands of tradition, family gatherings 

and historic wines.

Em 2018, Filipe Cardoso prevê, para 
a Quinta do Piloto, a produção de 
40.000 garrafas.  \\ In 2018, Filipe 
Cardoso estimates production of 

40,000 bottles for Quinta do Piloto.
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RESTAURANTE 
SETEAIS

TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©RESTAURANTE SETEAIS

Deleites de um Palácio \\ Palatial Treats 

SUPREME FLAVOURS

Pertencente ao luxuoso hotel com o mesmo nome e ins-

talado num palácio do século XVIII, o Restaurante Seteais 

deleita todos quantos o visitam, não só pela cozinha de 

autor da responsabilidade de um conceituado Chef, e pela 

riquíssima garrafeira, mas também por aquilo que os olhos 

alcançam: lá dentro, o requinte dos frescos nas paredes, 

das louças, dos tapetes de Arraiolos, a atmosfera românti-

ca; lá fora, os labirínticos jardins e a arrebatadora paisagem 

da Serra de Sintra que se estende até ao mar.

Instalado no luxuoso Hotel Tivoli Palácio de Seteais, 

numa encosta da Serra de Sintra, o Restaurante Seteais 

partilha da mesma atmosfera romântica e aristocrática do 

Hotel. A arquitectura encantadora, o mobiliário de grande 

riqueza, as tapeçarias e frescos belíssimos estendem-se 

ao restaurante, também enriquecido com requintadas lou-

ças Vista Alegre e amplas janelas denunciadoras da paisa-

gem exterior.

A esta atmosfera aliam-se sabores que enaltecem as 

raízes portuguesas, mas também as iguarias do mundo, 

sempre com assinatura do Chef Miguel Silva, que divide o 

protagonismo com a riquíssima garrafeira e com os produ-

tos mais frescos da terra e do mar.

Part of the luxurious hotel bearing the same name and 

housed within an 18th-century palace, Seteais Restaurant 

delights all who visit it, not only for its exclusive cuisine 

prepared by a respected Chef, and for its packed and var-

ied wine cellar, but also for what greets the eye: inside, the 

artistry of the frescoes on the walls, of the tableware, of the 

Arraiolos rugs, the romantic atmosphere; outside, the lab-

yrinthine gardens and the stunning landscape of the Serra 

de Sintra, stretching down to the sea.

Housed within the luxurious Hotel Tivoli Palácio de Se-

teais, on a slope of the Serra de Sintra, the Seteais Restau-

rant shares the same romantic and aristocratic atmosphere 

of the hotel. The charming architecture, the fine furniture, 

the beautiful tapestries and frescoes extend to the restau-

rant, also enhanced by exquisite Vista Alegre crockery and 

large windows revealing the landscape outdoors.

This atmosphere is joined by flavours that pay tribute to 

Portuguese roots, but also to delicacies of the world, while 

always bearing the touch of Chef Miguel Silva, who shares 

the limelight with the well-stocked wine cellar and with 

the freshest produce from land and sea.
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À atmosfera romântica e 
aristocrática aliam-se sabores que 
enaltecem as raízes portuguesas.  
\\ The romantic and aristocratic 

atmosphere is joined by flavours that 
pay tribute to Portuguese roots.

À mesa vêm pratos criados com desvelo, como os que 

constam dos Tasting Moments, que mais não são do que 

menus de degustação: Seteais Flavours (quatro pratos) 

e Royal Tasting (cinco pratos). Se a opção for à la carte, o 

menu é extenso e apetecível. Já com o «Couvert» na mesa, 

vêm as iguarias «Para começar», como o Foie gras brasea-

do, frutos silvestres, maçã e puré de manga. As sugestões 

seguintes dividem-se por «Do mar», como Camarão tigre, 

risoto crocante de coentros, ervilha e glace de marisco, 

«Do campo para a mesa», como Lombo de novilho, batata 

anna, espargos, molho de vinho do Porto, e «Vegetariano», 

como Carolino de batata-doce, rúcula, salsifis e cogume-

los. «O grande final» é constituído por desfechos sublimes 

e doces, como Feulletine de chocolate negro, cobertura de 

cacau, espuma de laranja e gelado de nata.

Para terminar, sugere-se um passeio pelos frondosos 

jardins, de onde a vista alcança a floresta secular, o Palácio 

da Pena e, lá em baixo, o Atlântico.

Dishes created with care arrive at your table, such as 

those figuring in the eatery’s ‘Tasting Moments’, the name 

encompassing its tasting menus: Seteais Flavours (four 

dishes) and Royal Tasting (five dishes). If you plump for à 

la carte, the menu is extensive and appetising. With the 

«Couvert» already served, the «To start» delicacies arrive, 

such as Braised Foie gras, fruits of the forest, apple and 

mango purée. The suggestions that follow are categorised 

by: «From the sea», such as Tiger prawn, crunchy corian-

der risotto, pea and shellfish glace; «From the countryside 

to the table», such as Fillet of beef, pommes Anna, aspara-

gus, Port wine sauce; and «Vegetarian», such as Sweet po-

tato Carolino, rocket, salsify and mushrooms. «The grand 

finale» consists of sublime, sweet endings, such as Feul-

letine of dark chocolate, cocoa covering, orange foam and 

ice cream.

To finish, a walk through the leafy gardens is a fine sug-

gestion, from where the view reaches the ancient forest, 

the Pena Palace and, below, the Atlantic.
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Composição do prato

Carne de frango do campo / Bechamel Ceps (cogumelos) / 

Panko / Microvegetais – agrião

Frango caseiro: 1 unidade de frango, c.s. de alho francês, c.s. 

de cenoura, 1 cabeça de alho, louro, salsa.

Processo: Fazer uma canja de galinha até que o frango es-

teja bem cozido. Reservar a calda e a carne de frango, se-

paradamente.

Bechamel Ceps: 0,8 dl de calda de frango, 0,2 dl de natas, 

sal, pimenta, 25 g de pó de ceps, 50 g de manteiga, 50 g  

de farinha.

Processo: Numa panela derreter a manteiga, juntar a fari-

nha e mexer por dois minutos. Juntar a calda, as natas, pre-

viamente aquecidas, e o pó de ceps. Deixar ferver por cinco 

minutos. Rectificar de sal e pimenta.

Panko (pão ralado japonês): comprar em lojas especiali-

zadas. 

Empratamento: Servir num copo transparente. Na base, 

coloca-se a carne de frango cortada em pedaços, por cima, 

o bechamel. Terminar com o Panko (previamente tos-

tado no forno por um minuto) e juntar os microvegetais.  

Servir quente.

Dish Composition

Free range chicken meat / Béchamel Porcini / Panko / Mi-

crogreens – watercress

Homemade chicken: 1 chicken, 1 tbsp leek, 1 tbsp carrot, 1 

garlic bulb, bay leaf, parsley.

Method: Make a chicken broth, cooking until the chicken is 

well cooked. Set aside, separately, the stock and the meat.

Béchamel Porcini: 80 ml chicken stock, 20 ml cream, salt, 

pepper, 25 g porcini powder, 50 g butter, 50 g flour.

Method: Melt the butter in a pan, add the flour and mix 

for two minutes. Add the stock, the cream (previous-

ly warmed), and the porcini powder. Allow to boil for five 

minutes. Check the seasoning.

Panko (Japanese breadcrumbs): available from specialist 

outlets. 

Plating up: Serve in a see-through glass. At the bot-

tom, place the chicken, cut into pieces, covering with 

the béchamel. Top with the Panko (previously toast-

ed in the oven for a minute) and add the microgreens.  

Serve hot.

CROQUETES FALSOS DE FRANGO 
CASEIRO

FAUX HOMEMADE CHICKEN  
CROQUETTES

Família, gastronomia e tradição. Três palavras de inspiração para estas receitas. Fáceis de fazer 

com a família. Produto de qualidade e sabores de infância.

Family, gastronomy and tradition. Three words inspiring these recipes. Easy to make with your 

family. Quality produce and childhood flavours.

Christian Rullan
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Composição do Prato

Recheio de bacalhau / Massa de Lasanha / Molho de pi-

mento vermelho / Parmesão

Recheio de Bacalhau: 300 g de bacalhau cozinhado, 100 g 

de cebola, alho, pinhões, passas, 1 unidade de repolho.

Processo: Fazer um estrugido com a cebola, o alho, os pi-

nhões e as passas. Juntar o repolho cortado em juliana, um 

pouco de vinho branco e deixar cozer bem. Incorporar um 

pouco de farinha para engrossar e juntar o bacalhau des-

fiado. Rectificar de sal e pimenta.

Massa de Lasanha: um pacote de folhas de lasanha seca.

Processo: Cozer em água fervente e salgada por oito mi-

nutos. Arrefecê-las em água fria e secá-las com um pano. 

Cortar as folhas de massa ao meio. Pôr o recheio na parte 

inferior da massa e enrolar, formando um canelone. 

Molho de pimento vermelho: 6 pimentos vermelhos pica-

dos, 3 dentes de alho picados, 1 cebola picada, 1 c.c. de piri-

píri, louro. 

Processo: Juntar todos os ingredientes numa panela, adi-

cionar azeite, sal, pimenta e uma pitada de açúcar. Cozinhar 

até que se obtenha um molho espesso. Triturar e reservar.

Empratamento: Numa travessa/tabuleiro, aquecer, no for-

no, os canelones com o molho de pimentos vermelhos. 

Servir no prato com parmesão em lâminas e com um ca-

marão cozido e descascado. 

Dish composition

Codfish filling / Lasagne pasta / Red pepper sauce / Par-

mesan

Codfish filling: 300 g cooked codfish, 100 g onion, garlic, 

pine nuts, raisins, 1 cabbage.

Method: Fry the onions in oil with the garlic, pine nuts and 

raisins. Add the cabbage cut in strips, a little white wine 

and leave to cook well. Mix in a little flour to thicken and 

add the flaked codfish. Check the seasoning.

Lasagne pasta: one pack of dry lasagne sheets.

Method: Cook in boiling salted water for eight minutes. 

Cool in cold water and dry with a cloth. Cut the sheets in 

half. Place the filling in the lower part of the pasta and roll 

up, forming a connellone. 

Red pepper sauce: 6 chopped red peppers, 3 garlic cloves, 

chopped, 1 chopped onion, 1 tsp piri piri, bay leaf. 

Method: Place all the ingredients in a pan, adding olive oil, 

salt, pepper and pinch of sugar. Cook until you have a thick 

sauce. Blend and set aside.

Plating up: On a platter/tray, heat the cannelloni in the 

oven with the red pepper sauce. Serve on the plate with 

slivers of parmesan and a cooked, shelled prawn. 

PATO DE NATAL CHRISTMAS DUCK CANELONES DE BACALHAU CODFISH CANNELLONI 

Composição do prato

Pato / Couves de Bruxelas cozidas / Castanhas cozidas / 

Damascos secos / Tâmaras / Batata a murro

Pato: 2 l de caldo de verduras, canela, cravinho, baunilha, 

mel, flor de sal, 0,25 dl de vinho do Porto branco, caril, zim-

bro e cardamomo. 

Processo: Colocar o caldo de verduras, todas as especia-

rias, o vinho do Porto e o mel em fervura baixa durante 20 

minutos. Introduzir o pato inteiro. Calcular a cozedura por 

quilo de pato, entre 16 a 20 minutos, com a calda a 80º C. 

Retirar e deixar repousar por 12 horas.

Terminar/empratamento: Assar o pato no forno a 200º C 

com um pouco de calda temperada, com as couves de Bru-

xelas, tâmaras, damascos, castanhas e as batatas a murro.

Dish composition

Duck / Boiled Brussels Sprouts / Cooked Chestnuts /Dried 

Apricots / Dates / Potatoes in their skins

Duck: 2 l of vegetable stock, cinnamon, cloves, vanilla, 

honey, flor de sal (gourmet salt), 25 ml white port, curry, 

juniper, cardamom. 

Method: Simmer the vegetable stock with all the spic-

es, the port and the honey for 20 minutes. Add the whole 

duck. For every kilo of duck, cook for between 16 and 20 

minutes, with the stock at 80º C. Take out and leave to rest 

for 12 hours.

Finishing off/plating up: Roast the duck at 200º C with a 

little of the jus/stock, with the Brussels sprouts, dates, apri-

cots, chestnuts and potatoes in their skins.
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TARTE TATIN

Dish composition:

7 Golden Delicious Apples / Vanilla Ice Cream / Puff Pastry 

/  175 g butter /  225 g sugar / Copper tart tin

Method: Spread the butter all over the bottom of the tin, 

along with the sugar. Distribute the apples, peeled and 

quartered, over this. Place the tin on the hob and cara-

melise, taking care not to burn. Once caramelised, cov-

er with the puff pastry and bake at 190º C for 20 minutes. 

Carefully remove from the oven and, with the help of a 

plate, turn the tin upside down to remove the tart. Serve 

warm with vanilla ice cream.

TARTE TATIN

Composição do prato

7 unidades de maçã golden / Gelado de baunilha / Mas-

sa folhada /  175 g de manteiga /  225 g de açúcar / 

Molde(forma) de tarte de cobre

Processo: Repartir a manteiga por toda a base da forma, 

espalhar o açúcar também por toda a base. Colocar as 

maçãs descascadas e partidas em quartos. Pôr a forma em 

cima da boca do fogão e caramelizar bem, tendo especial 

cuidado para não se queimar. Depois de caramelizada, co-

locar a massa folhada por cima e levar ao forno durante 

20 minutos a 190º C. Retirar do forno com muito cuidado 

e, com a ajuda de um prato, dar a volta à forma (desenfor-

mar). Servir quente, acompanhada por gelado de baunilha.



\\SIXTHSENSE

O tigre, a abelha e a serpente continuam a inspirar os de-

signers das colecções da Gucci Timepieces & Jewelry. Da 

colecção Le Marché des Merveilles, esta preciosa pulseira, 

fabricada em ouro amarelo de 18 quilates, é ornamenta-

da com a cabeça de um felino, cujos olhos são dois cinti-

lantes diamantes. Do lado oposto, uma vistosa turmalina 

rosa garante uma outra opção requintada, uma vez que a 

peça pode ser usada de ambos os lados, consoante o look 

pretendido. No fecho, uma pequena pedra água-marinha 

acrescenta ainda mais charme e elegância a esta requinta-

da jóia com a assinatura da Gucci.

The tiger, the bee and the snake continue to inspire the de-

signers of Gucci Timepieces & Jewellery collections. This 

precious bracelet made of 18-carat yellow gold, from the Le 

Marché des Merveilles collection, is adorned with the head 

of a feline, whose eyes are two sparkling diamonds. On the 

opposite side, a showy pink tourmaline ensures another 

refined option, seeing as the piece can be worn on both 

sides, depending on the look you want. In the clasp, a small 

aquamarine stone adds even more charm and elegance to 

this exquisite piece of jewellery from the house of Gucci.

GUCCI
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CAROLINA HERRERA

Ainda que os acessórios e perfumes da marca tenham an-

gariado fama em todo o mundo, Carolina Herrera é sobre-

tudo sinónimo de alta-costura, principalmente pelos seus 

modelos de um só ombro, vestidos de noiva e vestidos de 

gala, usados por celebridades nas passadeiras vermelhas 

de todo o mundo. Por isso, até os dias de hoje, a sua clien-

tela inclui algumas das mulheres mais elegantes do show 

business. Na imagem, um dos modelos da estilista, ideal 

para um cocktail, mas adaptável a várias situações. Con-

feccionado em tule bordado com padrão floral, a sua saia 

flare, o decote redondo e as mangas curtas conferem-lhe 

leveza e juventude. 

Although the brand’s accessories and perfumes have gar-

nered fame all around the world, Carolina Herrera is synon-

ymous above all else with haute couture, and in particular 

with its one-shoulder pieces, wedding dresses and eve-

ning gowns worn by celebrities on the red carpets around 

the globe. As a result, to this day, its clientele includes some 

of the most elegant women in show business. In the photo, 

one of the designer’s dresses, ideal for a cocktail party, but 

adaptable to various situations. Made in floral patterned 

embroidered tulle, its flare skirt, round neckline and short 

sleeves give it lightness and youth.
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Criada em 1987 como a primeira colecção de relógios femi-

ninos da maison Chanel, a Première Collection marcou a 

época com seu design octogonal, uma referência à tampa 

do seu perfume, o N.º 5, e também à forma geométrica do 

Place Vendôme, visto a partir do Hotel Ritz, o preferido de 

Mademoiselle Chanel. Na imagem, o modelo Première Cor-

rente, disponível em dois tamanhos (22 x 16 x 6,2 mm e 28 

x 20 x 6,6 mm). A caixa, a coroa e a pulseira são fabrica-

das em ouro bege de 18 k, estando a caixa cravejada com 

56 diamantes com lapidação brilhante. O mostrador é em 

madrepérola. A estes atributos adiciona-se o movimento 

quartzo de alta precisão.

Created in 1987 as the first collection of women’s watches 

by the Chanel maison, the Première Collection marked the 

era with its octagonal design, a nod to the lid of its perfume 

No. 5 and also to the geometric form of Place Vendôme, 

seen from the Hotel Ritz, Mademoiselle Chanel’s favourite. 

The Première Chaîne model, available in two sizes (22 x 16 x 

6.2 mm and 28 x 20 x 6.6 mm) can be seen in the photo. The 

case, the cabochon crown and the strap are made in 18-k 

beige gold. The case is set with 56 brilliant-cut diamonds. 

The dial is in white mother-of-pearl. The high precision 

quartz movement joins these features.

Fabricada em couro italiano de alta qualidade, a Kan I F 

Small é uma bolsa pequena e versátil, já que pode ser usada 

na mão, tal como uma pochete, ou ao ombro, graças a uma 

elegante corrente enriquecida com aplicações em metal 

com acabamentos em palladium e ouro que ostentam o 

novo logo da Fendi. O interior é forrado e tem um pequeno 

compartimento. No exterior, a aba, que também apresenta 

o logo da marca italiana, tem fixação magnética. A Kan I F 

Small tem 19 cm de comprimento, 15 cm de altura e 9 cm de 

profundidade, e está disponível em dois tons de vermelho, 

dois tons de azul, cinzento e preto.

Made in high quality Italian leather, Kan I F Small is a small 

and versatile bag, as it can be carried in the hand, as a po-

chette, or over the shoulder, thanks to an elegant sliding 

chain strap enriched with palladium-finish and gold-fin-

ish metalware featuring the new Fendi logo. The interi-

or is lined and has a small compartment. On the outside, 

the flap, which also features the Italian brand’s logo, has a 

magnetic fastener. The Kan I F Small is 19 cm long, 15 cm 

high and 9 cm deep, and is available in two shades of red, 

two shades of blue, grey and black.

CHANEL

PRADA

FENDI

Os óculos Prada estão entre os mais 

brilhantes, coloridos e divertidos. Mui-

tas vezes antecipam e influenciam 

as tendências futuras: desde design 

original enriquecido com detalhes 

preciosos até aos modelos vintage em 

diferentes tons de cores. Da colecção 

Prada Absolute Ornate, estes óculos de 

sol têm uma armação em metal prateado 

com inserções em acetato preto, não sendo 

adaptável a lentes graduadas. As suas len-

tes redondas em rosa claro e com 37-140 

mm são simultaneamente divertidas e 

elegantes. Mais ou menos clássicos, 

todos os modelos da colecção Prada  

Absolute Ornate são ajustáveis a 

todos os perfis e medidas.

Prada sunglasses are among the 

sparkliest, most colourful and 

fun. They often anticipate and in-

fluence future trends: from original 

design enriched with precious de-

tails to vintage models in different 

colour shades. From the Prada Abso-

lute Ornate collection, these sunglass-

es have a silver metal frame with black 

acetate inserts, not adaptable to grad-

uated lenses. Its 37-140 mm light 

pink round lenses are both fun 

and elegant. More or less classic,  

every model in the Prada  

Absolute Ornate collection is 

adjustable to every profile and 

measurement.
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ROLEX

Desde a sua criação, em 1978, a Versace passou a ser uma 

das marcas mais prestigiadas do mundo. Se os padrões em 

negro e as cores aparentemente discordantes catapulta-

ram Gianni Versace para a fama, hoje é a sua irmã Donatella 

que mantém a marca em destaque. Prestando homenagem 

à rica herança da Versace, estes Metallic Palazzo pumps da 

colecção AW17 resultam de um impressionante trabalho da 

iconografia clássica. O logótipo da marca, a medusa, ganha 

particular protagonismo no centro do sapato, enquanto o 

couro metálico, em prata ou ouro, lhe confere o glamour 

adicional. A biqueira pontiaguda e o salto alto stiletto com-

pletam este elegante modelo.

Since its foundation in 1978, Versace has become one of the 

most prestigious brands in the world. The patterns in black 

and the seemingly discordant colours catapulted Gianni 

Versace into the spotlight, but today it is his sister Donatel-

la who keeps the brand in the public eye. Paying tribute to 

the rich heritage of Versace, these Metallic Palazzo pumps 

from the AW17 collection are the result of an impressive 

work of classical iconography. The brand’s logo, the medu-

sa, is given particular prominence in the centre of the shoe, 

while the metallic leather, in silver or gold, adds a further 

touch of glamour. The pointed toe and stiletto high heel 

complete this elegant model.

VERSACE

Dolce Rosa Excelsa é mais uma celebração da rosa, tão re-

corrente nas magníficas colecções Dolce & Gabbana. Num 

encantador frasco de vidro grosso, com uma tampa escul-

pida em forma de flor, este poderoso elixir expressa a ele-

gância desta fragrância. Seguindo a tradição floral iniciada 

por Dolce, esta Eau de Parfum captura a ousadia e o espírito 

puro da rosa com a essência de pétalas frescas. Para além 

de outras notas olfactivas, esta fragrância usa, pela pri-

meira vez em perfumaria, a African Dog Rose, combinada 

com a feminilidade da Turkish Rose Absolute, duas notas 

delicadas e nobres, resultando num aroma floral, feminino, 

delicado e elegante.

Dolce Rosa Excelsa is another celebration of the rose, so 

recurrent in the Dolce & Gabbana’s magnificent collections. 

In a delightful, thick glass flacon, with a flower-shaped 

sculpted lid, this powerful elixir expresses the elegance of 

this fragrance. Following the floral tradition kicked off by 

Dolce, this Eau de Parfum captures the bravado and pure 

spirit of the rose with the essence of fresh petals. In addi-

tion to other olfactory notes, this fragrance uses, for the 

first time in perfumery, the African Dog Rose, combined 

with the femininity of the Turkish Rose Absolute, two del-

icate and refined notes, resulting in a floral, feminine, deli-

cate and elegant aroma.

DOLCE & GABBANA
Destinado aos aficionados pelo iatis-

mo e aos velejadores experientes, o 

novo Oyster Perpetual Yacht-Master II da 

Rolex é a nova versão do relógio de regata 

profissional criado em 2007, o Yacht-Master 

II. O novo modelo possui um novo mostrador e 

novos ponteiros, que reforçam a legibilidade e di-

namizam a sua estética. A nova configuração figu-

ra em todos os modelos Yacht-Master II em aço 904L, 

em versão Rolesor Everose (associação de aço 904L e 

ouro Everose 18 k) e em ouro amarelo ou branco 18 k. Como 

todos os relógios Rolex, o novo Oyster Perpetual Yacht-Master 

II recebe a certificação «Cronómetro Superlativo», para garantir 

um desempenho excepcional no pulso.

Designed for yachting devotees and seasoned sailors, Rolex’s 

new Oyster Perpetual Yacht-Master II is the new version of the 

professional racing watch created in 2007, the Yacht-Master II. 

The new model features a new dial and new hands, which make 

it easier to read, while adding verve to its looks. The new config-

uration is featured in all 904L steel Yacht-Master II models, in 

the Rolesor Everose version (combining 904L steel and Everose 

18 k gold) and in the 18-k yellow or white gold versions. As with 

all Rolex watches, the new Oyster Perpetual Yacht-Master II 

has been given «Superlative Chronometer» certification, to en-

sure exceptional performance on its owner’s wrist.
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DUNHILL

YVES SAINT-LAURENT

Celebrado como um dos maiores estilistas do século XX, 

Yves Saint-Laurent integrou um famoso grupo de desig-

ners responsável por transformar Paris na capital da moda. 

A sua sigla YSL foi rapidamente compreendida como si-

nónimo de elegância e passou a aparecer nas etiquetas de 

inúmeros produtos. Este sac de jour masculino é exemplo 

dessa elegância. Fabricado em couro azul-marinho granu-

lado, com pegas arredondadas, alça ajustável e removível e 

interior em algodão, o seu exterior está cheio de detalhes, 

como o pequeno compartimento para o cadeado e vários 

apontamentos em metal. Esta versão mede 50 cm de lar-

gura e 32 cm de altura.

Celebrated as one of the greatest designers of the 20th cen-

tury, Yves Saint-Laurent was part of a famous group of de-

signers responsible for transforming Paris into the fashion 

capital. His YSL acronym was quickly recognised as syn-

onymous with elegance and began to appear on the labels 

of countless products. This men’s sac de jour is an example 

of this elegance. Made of navy blue grained leather with 

rounded handles, adjustable and removable strap and cot-

ton interior, its outer is rich with details, such as the small 

padlock compartment and various metal adornments. 

This version measures 50 cm wide and 32 cm high.

BRIONI

Fundada em Roma, em 1945, a Brioni é reconhecida como 

uma das mais prestigiadas casas de moda masculina do 

mundo. Durante os seus 70 anos de história, a Brioni tem 

primado pela excelência e qualidade e é apreciada pelas 

suas roupas Su Misura, colecções de pronto-a-vestir, bol-

sas, sapatos e acessórios Made in Italy feitos à mão. Feitos 

à mão são também estes sapatos de couro de bezerro. Se a 

cor preta e os atacadores são previsíveis em sapatos mas-

culinos, a biqueira em forma de amêndoa dota-os de uma 

especial elegância. A qualidade dos materiais, as costuras 

manuais e o couro premium têm o ‘carimbo’ da Brioni, os-

tentado na palmilha interior. 

Established in Rome, in 1945, Brioni is recognised as one 

of the most prestigious men’s fashion houses in the world. 

Throughout its 70-year history, Brioni has stood out for 

its excellence and quality, and is appreciated for its ‘Made 

in Italy’ handcrafted Su Misura clothing, ready-to-wear 

collections, handbags, shoes and accessories. These calf-

skin shoes are also handmade. If their black colour and 

laces are what you would expect in men’s shoes, the al-

mond-shaped toe endows them with a special elegance. 

The quality of the materials, the hand stitching and the 

premium leather feature the Brioni ‘stamp’, displayed in 

the insole.

A beleza do design trabalhado em 

matérias-primas de alta qualidade faz 

dos produtos da marca britânica Alfred  

Dunhill objectos de desejo. Das canetas 

ao tabaco para cachimbo, dos botões de 

punho e fatos aos relógios, a marca tem 

hoje uma colecção de produtos premium 

que a insere entre as mais luxuosas do mun-

do. Da linha Belgravia, este fato azul navy em 

pura lã tem um ajuste descontraído ao corpo, 

ainda que impecável. Aos dois botões do casa-

co e às palas sobre os bolsos, aliam-se umas 

calças encimadas por presilhas e com uma 

frente tradicionalmente plana. Este é um fato 

com elegância atemporal, que garante um es-

tilo formal e moderno.

The beauty of design reproduced in high qual-

ity raw materials makes the products of Brit-

ish brand Alfred Dunhill objects of desire. From 

pens to pipe tobacco, from cufflinks and suits to 

watches, the brand now has a collection of pre-

mium products that places it among the most 

luxurious in the world. From its Belgravia range, 

this pure wool navy blue suit has a relaxed yet 

pristine fit. The jacket’s two buttons of the jack-

et and pocket flaps are joined by trousers topped 

with belt loops and with a traditionally flat front. 

This is a suit with timeless elegance, ensuring a 

formal and modern style.
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BOWMORE 1966

Ainda que há muito seja uma renomada destilaria de 

whisky da ilha Islay (Escócia), a Bowmore quis entrar no 

mercado de luxo. Para tal, lançou o Black Bowmore, um 

whisky de 50 anos, limitado a 159 garrafas. Mais recente-

mente, a empresa lançou um whisky de malte ainda mais 

exclusivo, o Bowmore 1966, que, embora tenha também 50 

anos, tem um sabor completamente diferente e é limitado 

a 74 garrafas. Este elixir vem numa garrafa de cristal arte-

sanal com adornos de prata, alojada num pequeno armário 

de carvalho escocês feito à mão. No centro de cada armá-

rio, encontram-se cinco anéis de prata, simbolizando as 

cinco décadas do amadurecimento.

Although it has long been a renowned whiskey distillery 

on the Isle of Islay (Scotland), Bowmore felt the need to en-

ter the luxury market. To this end it launched Black Bow-

more, a 50-year-old whiskey, limited to 159 bottles. More 

recently, the company launched an even more exclusive 

single malt, the Bowmore 1966, which, although also 50 

years old, has a completely different flavour and is limit-

ed to 74 bottles. This elixir comes in a handcrafted crystal 

bottle inlaid with silver detail housed in a small handmade 

Scottish oak cabinet. Each cabinet is inlaid with five silver 

rings, symbolising the five decades of maturing.

KINGSMAN

JIMMY CHOO

Quando Kingsman foi lançado em 2014, o público parece 

ter encontrado não só um filme de acção que fazia uma 

divertida homenagem aos clássicos de espionagem, mas 

também uma nova referência de estilo. Mr. Porter, uma loja 

de moda masculina, aproveitou o sucesso do filme e lançou 

a segunda colecção Kingsman. Dessas colecções fazem 

parte os botões de punho feitos à mão em Birmingham, 

moldados em prata esterlina banhada a ouro e gravados 

com precisão com o brasão Kingsman. Deakin & Francis 

foi a empresa perfeita para o seu fabrico, uma vez que ela 

própria continua a usar um brasão de família de 1563 como 

emblema da marca.  

When Kingsman was released in 2014, the public seemed 

to have found not only an action movie that paid an  

amusing tribute to spy classics, but also a new benchmark 

in style. Mr. Porter, a men’s fashion store, has taken advan-

tage of the film’s success and has launched the second 

Kingsman collection. These collections include cufflinks 

handmade in Birmingham, moulded in gold-plated ster-

ling silver and engraved with the Kingsman coat of arms. 

Deakin & Francis was the perfect company for their pro-

duction, since it itself still uses the 1563 family crest as the 

brand’s emblem.

Inicialmente o perfume masculino Jimmy Choo Man Ice 

revela uma brisa cítrica, trazendo frescura e intensidade. 

No coração, esta frescura intensifica-se através de acordes 

sensuais de essências amadeiradas, reforçadas por notas 

frutadas. Nas notas de fundo, a fragrância revela uma ele-

gância natural, tão própria do homem despojado, divertido 

e audacioso. Assim como outras fragrâncias masculinas 

da Jimmy Choo, também esta nova criação foi inspirada na 

colecção de sapatos e acessórios Jimmy Choo Man, lan-

çada em 2011. A inspiração é visível no couro de crocodilo 

da tampa, na cor branca e na própria audácia do frasco e  

da fragrância.

To start with the Jimmy Choo Man Ice men’s perfume re-

veals a citric breeze, bringing freshness and intensity. In 

its heart, this freshness is intensified by sensual accords 

of woody essences, strengthened by fruity notes. In the 

base notes, the fragrance reveals a natural elegance, so 

characteristic of the casual, amusing and audacious man. 

Like other men’s fragrances from Jimmy Choo, this new 

creation was also inspired by the Jimmy Choo Man shoe 

and accessories collection, launched in 2011. The inspira-

tion is visible in the crocodile leather on the lid, in the co-

lour white, and in the very boldness of the bottle and of  

the fragrance.

Villas&Golfe  \\ 115 
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Com a recuperação económica da Zona Euro, foi notório 

o crescimento do interesse do mundo pela «Califórnia da 

Europa». As boas condições climatéricas, o baixo índice 

de criminalidade violenta, a qualidade de vida, os incenti-

vos fiscais e a projecção internacional do efeito Madonna 

(Mónica Bellucci, Christian Louboutin, Garrett Mcnamara e 

tantos outros) contribuíram para que Portugal, entre tantas 

outras possibilidades, fosse eleito como casa ou refúgio de 

milhares de estrangeiros.

Também reputados Fundos Imobiliários Internacionais – 

motivados pelas mesmas razões e por encontrarem em 

Portugal oportunidades de investimento que representam, 

não só, um custo de m² inferior, mas também um potencial 

de valorização superior à média de outras cidades congé-

neres europeias – têm desenvolvido, de norte a sul, projec-

tos destinados a habitação, serviços, hotelaria e residên-

cias de estudantes.

Nos anos 80 e 90, vendia-se imobiliário tal como água no 

deserto. A realidade mudou. Hoje, para se vender, é preciso 

mais do que construir. E se antes a ‘localização’ constituía 

as primeiras três regras de ouro do imobiliário, hoje exis-

tem outras preocupações a ter antes de se investir. 

É desde logo fundamental estudar a oferta (existente e fu-

tura), analisar a procura (e questionar como a satisfazer), 

aferir a viabilidade do investimento, criar uma estratégia 

de marketing e de desenvolvimento do produto clara e 

coerente (tendo em conta as suas características: localiza-

ção, o fim a que se destina, tipologia, preço, qualidade, en-

tre outras) e atribuir ao produto imobiliário características 

que o diferenciem positivamente da oferta existente de 

forma a valorizá-lo e a reduzir o período da sua absorção  

pelo mercado.

With the economic recovery of the Euro Zone, the growth 

in the world’s interest in the «California of Europe» has 

been remarkable. The great weather conditions, the low 

rate of violent crime, standard of living, tax incentives and 

the international repercussions of the Madonna effect 

(Mónica Bellucci, Christian Louboutin, Garrett Mcnamara 

and many others) have contributed to Portugal, among so 

many other possibilities, being chosen as the home or ref-

uge for thousands of foreigners.

In addition, reputable international real estate funds – mo-

tivated by the same reasons and for finding investment 

opportunities in Portugal that not only represent a lower 

sqm cost, but also a higher potential for appreciation than 

other European counterpart cities – have developed, from 

the north to the south, projects for housing, services, ho-

tels and student residences.

In the 1980s and 1990s, real estate was sold like water in 

the desert. The situation has changed. Today, to sell, it takes 

more than just building. And if ‘location’ was once the first 

three golden rules in real estate, today there are other con-

cerns to bear in mind before investing.

From the outset it is vital you study what’s on offer (ex-

isting and future), analyze the demand (and question how 

to satisfy it), assess the viability of the investment, create 

a clear and coherent marketing and product development 

strategy (taking into account its characteristics: location, 

purpose, typology, price, quality, among other consider-

ations) and attribute to the real estate product characteris-

tics that set it apart, in a positive way, from what’s already 

out there in order to add value to it and reduce its period of 

market absorption.

T1 JARDIM PRIVATIVO
LISBOA

- COZINHA EQUIPADA

- SEGURANÇA 24/7

- PISCINA

- JARDIM PRIVATIVO

- GINÁSIO

- ARRECADAÇÃO

- ESTACIONAMENTO COBERTO

- EQUIPPED KITCHEN

- 24/7 SECURITY

- SWIMMING POOL

- PRIVATE GARDEN

- GYM

- STORAGE

- COVERED PARKING

CARACTERÍSTICAS: PROPERTY FEATURES:

Inserido num dos mais prestigiados condomínios de 

Lisboa, este apartamento de arquitectura contempo-

rânea e acabamentos de extrema qualidade garantem 

uma excelente qualidade de vida. Os fáceis acessos às 

principais redes viárias e os espaços verdes envolven-

tes são alguns dos privilégios deste condomínio.

Located within one of Lisbon’s most prestigious con-

dominiums, this contemporary architecture apartment 

with exceptional quality finishes ensures excellent qua-

lity of life. Easy access to main road networks and the 

surrounding green spaces represent some of the main 

selling points of this condominium. 

geral@royalvillas.eu

AMI: 9469

Ref:  FS-17/010 | Price: €360.000

«CALIFÓRNIA DA EUROPA»
«CALIFORNIA OF EUROPE»

1 1 128m2 41m2

TOMÁS CHAMPALIMAUD
Membro do Quadro Executive da Gestmin SGPS SA
Member of the Board Gestmin SGPS SA

OPINIÃO \\ OPINION
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VILLA NA QUINTA DA MARINHA
CASCAIS

- COZINHA EQUIPADA

- SALA DE CINEMA

- GINÁSIO

- SAUNA

- ELEVADOR

- SALA DE PÂNICO

- PISCINA EXTERIOR AQUECIDA

- ENERGIA SOLAR E GEOTÉRMICA      

- EQUIPPED KITCHEN

- HOME CINEMA 

- GYM

- SAUNA

- LIFT

- PANIC ROOM

- HEAT OUTDOOR POOL

- SOLAR AND GEOTHERMAL ENERGY    

CARACTERÍSTICAS: PROPERTY FEATURES:

Localizado num dos principais resorts de Cascais, a Quinta 

da Marinha, esta Villa exclusiva com 6 suites, tem uma pri-

vacidade única no seu interior. A qualidade de construção e 

o enorme terraço, com vista sobre o Oceano Atlântico, são 

apenas alguns elementos desta Villa única!

Located in one of the main resorts of Cascais, Quinta da 

Marinha, this exclusive villa with 6 suites, benefits from ex-

ceptional privacy inside. The build quality and the huge ter-

race overlooking the Atlantic Ocean are just some of the 

amazing features of this unique villa.

6 7 600m2 3.500m2

Ref:  FS-17/003 | Price: €6.850.000

geral@royalvillas.eu

AMI: 9469

PRIVATE VILLA 
GUINCHO - CASCAIS

- PISCINA

- VISTA DE MAR

- TOTAL PRIVACIDADE

- ESPAÇOS VERDES

- GARAGEM

- CASA DE HÓSPEDES T2 + T1

- FÁCEIS ACESSOS

- SWIMMING POOL

- SEA VIEWS

- TOTAL PRIVACY

- GREEN SPACES

- GARAGE

- TWO-BED AND ONE-BED GUESTHOUSES

- EASY ACCESS

CARACTERÍSTICAS: PROPERTY FEATURES:

6 3 672 m2

Localizada no coração da Serra de Sintra, a 5 minutos da 

famosa praia do Guincho e dos principais acessos a Lisboa, 

esta Private Villa Guincho tem total privacidade. O verde da 

Serra de Sintra e o azul do mar envolvem tanto a casa prin-

cipal, como as 2 casas de hóspedes que compõem este ex-

clusivo activo imobiliário. 

Stood in the heart of the Serra de Sintra, five minutes from 

the famous Guincho beach and from the main access routes 

into Lisbon this private villa in Guincho enjoys total privacy. 

The lush green of the Serra de Sintra and the blue of the sea 

surround the main residence, just as the two guesthouses 

making up this exclusive property.

Ref:  FS-18/011 | Price: €1.850.000

geral@royalvillas.eu

AMI: 9469

5.480m2
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APARTAMENTO T3, ÚNICO, EM LISBOA
CASTELO DE SÃO JORGE

- COZINHA EQUIPADA

- ARRECADAÇÃO

- ESTACIONAMENTO PRIVADO NO EXTERIOR

- SALA DE 77 M2 COM VISTA RIO.

- MUITA LUZ NATURAL

- 1 SUITE COM 26 M2

- EQUIPPED KITCHEN

- STOREROOM

- PRIVATE PARKING OUTSIDE

- 77-SQM LIVING ROOM WITH RIVER VIEW.

- LOTS OF NATURAL LIGHT

- 1 SUITE WITH 26-SQM

CARACTERÍSTICAS: PROPERTY FEATURES:

Este exclusivo apartamento situa-se na zona histórica de 

Lisboa, junto ao Castelo de São Jorge. A magnífica vista 

sobre Lisboa e o Rio Tejo pode ser contemplada do inte-

rior deste exclusivo apartamento, ou do terraço e jardim  

privado deste pequeno condomínio.  

This exclusive apartment is located in Lisbon’s historic 

neighbourhood of Castelo de São Jorge. The magnificent 

view over the Lisbon and the River Tagus can be enjoyed 

from inside this exclusive apartment or from the terrace 

and private garden of this small condominium.  

3 2 181 m2

Ref:  FS-17/002 | Price: €1.500.000

geral@royalvillas.eu

AMI: 9469

VILLA GOLFE
LISBOA

- COZINHA EQUIPADA

- SEGURANÇA 24/7

- PRIVATE SHUTTLE TO LISBON

- GINÁSIO

- PISCINA PRIVATIVA

- GARAGEM 

- JARDIM PRIVATIVO

- EQUIPPED KITCHEN

- 24/7 SECURITY

- PRIVATE SHUTTLE TO LISBON

- GYM

- PRIVATE POOL

- GARAGE

- PRIVATE GARDEN

CARACTERÍSTICAS: PROPERTY FEATURES:

Localizada a 15 minutos do centro da cidade de Lisboa, 

esta Villa está inserida num resort com campo de golfe de 

18 buracos, desenhado pelo famoso arquitecto americano 

Rocky Roquemore. A excelência dos acabamentos, a cer-

tificação energética A+ e as grandes áreas privativas são, 

sem dúvida, alguns dos atributos de qualidade.

Located 15 minutes from Lisbon city centre, this villa stan-

ds within a resort with an 18-hole golf course designed by 

famous american architect Rocky Roquemore. The excep-

tional quality of the finishes, the A+ energy certification 

and the generous private areas are without doubt some of 

the incredible benefits of this investment.

3+1 5 400m2 535m2

Ref:  FS-18/012 | Price: €895.000

geral@royalvillas.eu

AMI: 9469



CASA BALINT
TEXTO TEXT  MARIA CRUZ  \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DIEGO OPAZO

Traços elípticos \\ Elliptical Lines

LUXURY  STYLE
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Inserida num campo de golfe, nas proximidades de  

Valência, a Casa Balint foi pensada e desenhada em fun-

ção dos traços elípticos – maximizando as possibilidades 

dadas e minimizando o impacto volumétrico do lugar –, 

pelo estúdio de arquitectura Fran Silvestre Architectos. 

Desde logo, através da fachada contínua da moradia, que 

parece albergar uma única planta, dando a ideia visual de 

aerodinâmica. A profundidade das vistas é ímpar e a pai-

sagem do meio ambiente fica presa nos olhares. 

Stood on a golf course, not far from Valencia, Casa Balint 

has been planned and designed by architectural practice 

Fran Silvestre Architectos on the basis of elliptical lines – 

maximising the given possibilities and minimising the vol-

umetric impact of the place. From the outset, through the 

continuous façade of the building, it seems as if it houses 

just a single floor, while the aerodynamic visuals guide the 

eye towards the depth of the surrounding landscape. 

É a estrutura em concreto, do piso 
térreo, sustentada em quatro apoios, 

que suporta o arco do telhado. \\ 
Sitting on four concrete supports on 
the lower floor hold the arched roof, 
from which the room’s floor hangs. 
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Na parte frontal da casa, para além do jardim bem apro-

veitado, encontra-se a piscina, também ela em formato 

circular. A toda à volta, a vegetação curva, devido à topo-

grafia do local, concebe a sensação de espaço reservado 

e os restantes elementos, que configuram esta moradia 

contemporânea, parecem estar em sintonia com a nature-

za envolvente deste lugar.  

Já no interior da habitação, as divisórias articulam-se 

através do vácuo central, proporcionando acesso aos espa-

ços de serviço, à cozinha e, também, ao piso superior onde 

se encontram os três quartos e o porão aberto ao pátio.  

É a estrutura em concreto, do piso térreo, sustentada em 

quatro apoios, que suporta o arco do telhado. A construção 

desta casa, com 769,97 m², dos cerca de 1.200 m2 de área 

total, é coberta por uma fachada ventilada monolítica feita 

com uma superfície sólida que, com curvatura simples e 

sem necessidade de termoformação, se adapta à geome-

tria da moradia. As cores predominantes nesta habitação 

variam entre o branco, o preto e os cinzas. Também a for-

te presença de luz natural está subjacente a este projecto, 

pois, com o passar das horas, durante o dia, a entrada de luz 

vai transformando o interior dando-lhe uma iluminação e 

efeitos únicos.  

In front of the house, in addition to the well-designed 

garden, we find the swimming pool, which also boasts a 

circular configuration. All around, the curved vegetation, 

due to the topography of the site, produces the feeling 

of reserved space, while the remaining elements, which 

come to form this contemporary home, seem to be in tune 

with the natural surroundings of this place.

Inside the house, the rooms are articulated through the 

central void, giving access to the service spaces, to the 

kitchen and also to the upper floor containing three bed-

rooms and the basement which opens to the courtyard.

Sitting on four concrete supports on the lower floor 

hold the arched roof, from which the room’s floor hangs. 

The construction of this house, which covers 769.97 sqm 

of a total area of about 1,200 sqm, is covered by a mono-

lithic ventilated façade, made of a solid surface that, with 

simple curvature and without requiring thermoforming, 

adapts to the geometry of the building. The predomi-

nant colours in this house are white, black and greys. The 

strong presence of natural light is also part of this project, 

as, with the changing hours during the day, the incoming 

light transforms the interior, illuminating it and creating 

unique effects.
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LAGO 17

TEXTO TEXT MARIA CRUZ  \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY MARCO SANTOS

Traços contemporâneos 
Contemporary features

LUXURY  STYLE
Imponente e envolvida por um belo jardim, a moradia ao 

estilo hamptons, localizada no resort Quinta do Lago, é de-

tentora de traços contemporâneos e jardins tropicais. Inse-

rida em plena zona de golfe, a habitação, com acabamen-

tos de luxo, possui uma decoração rústica e elegante, cujas 

peças étnicas lhe conferem um status de exclusividade.  

Os tecidos utilizados são muito à base de padrões étnicos 

e naturais. Tendo, também, alguns veludos como aponta-

mentos de modernidade. A moradia foi projectada pela Ar-

quitecta Elsa Francisco e, ao nível de design de interiores, 

foi decorada pelo atelier Sofia Andrez Interiors. Durante o 

período de um ano, o atelier de decoração dedicou-se à 

realização do cliente – um casal de estrangeiros residen-

tes na Quinta do Lago. Ao tratar-se de um cliente com bom 

Grandiose and surrounded by a beautiful garden, this 

Hamptons style villa, located in the resort of Quinta do 

Lago, boasts contemporary features and tropical gardens. 

Stood right within the golf area, the villa, with its luxu-

ry finishes, enjoys a rustic and elegant décor, the ethnic 

pieces of which ensure it an exclusive status. The fabrics 

used focus clearly on ethnic and natural patterns. Some 

splashes of velvet add notes of modernity. The villa was 

designed by architect Elsa Francisco, while the interior 

design was developed by the Sofia Andrez Interiors studio. 

Over the period of one year, the studio dedicated its ener-

gies to ensuring the wishes of the client – a non-nation-

al couple living in Quinta do Lago. As the clients had good 

taste and clearly defined ideas, the task, with regard to 
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é lá que se situa a secretária corrida com tamanho XL. Já 

os quartos dos teenagers localizam-se no piso intermédio, 

e, devido à dimensão do tecto de duas águas, foi possível 

colocar um candeeiro pendente ao centro, tornando-se, 

assim, no ex-libris desta divisão. No que diz respeito ao 

master bedroom, no 1.º andar, este usufruiu de magnífi-

cas vistas sobre o lago e tem um closet aberto e um WC 

também com vistas para o lago. Nesta repartição o objecto 

mais evidente é o espelho que veio de um antiquário loca-

lizado em Londres, assim como a cabeceira da cama ches-

terfield – feita em linho.

an oversize desk. The teenagers’ bedrooms are located on 

the middle floor and, due the size of the pitched ceilings, a 

hanging lamp has been installed, creating an impressive 

focus for this area. For its part, the master bedroom, posi-

tioned on the first floor, enjoys magnificent views over the 

lake, a walk-in wardrobe and a toilet also with lake views. 

The standout item in this part of the house is the mirror, 

acquired from a London antiques dealer, as well as the lin-

en-lined headboard of Chesterfield bed.

gosto e de ideias precisas, a tarefa, no que toca à decoração 

da moradia, foi coisa simples. Nesta moradia foi usado o 

microcimento tanto para o revestimento como para o pa-

vimento, assim como materiais naturais, como madeiras e 

ferro.  No hall de entrada, o duplo pé direito, onde foi coloca-

do um chandellier, importado da África do Sul, salta à vista.  

A sala, virada a sul, com vista para a piscina, foi decorada 

com tons naturais, e, aqui, sobressai o tapete 100% lã, pro-

duzido em Portugal. Na cave encontra-se a sala de jogos e 

TV e é onde os filhos adolescentes do casal estudam, pois 

decorating the house, was a simple one. Microcement has 

been used in this residence both in coverings and flooring, 

along with natural materials, such as wood and iron. The 

double-height entrance hall, featuring a chandelier im-

ported from South Africa, provides an impressive welcome. 

The south-facing living room, overlooking the swimming 

pool, has been decorated in a palette of natural shades, 

highlighted by the 100% wool rug produced in Portugal. 

The basement contains the games and TV room, alongside 

a study area for the couple’s teenage children, featuring 
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LUXURY  STYLE

LAMBORGHINI URUS
Potência e dinamismo
Power and dynamism

TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©LAMBORGHINI

Anunciado há quase cinco anos e com lançamento pre-

visto para o final de 2018, o Lamborghini Urus partilhará 

bastante tecnologia com modelos de outras reconhe-

cidas marcas, no entanto primará por uma grande dose 

de exclusividade, característica da marca de Sant’Agata  

Bolognese. Feito sobre a plataforma MLB EVO – também 

usada pelo Bentley Bentayga, Audi Q7 e Porsche Cayenne 

–, o Urus mede 5,11 metros de comprimento, 2,01 metros 

de largura e 3 metros entre eixos. Ainda que ligeiro, o Urus, 

pela sua altura elevada e pela sua suspensão adaptativa 

Unveiled almost five years ago and with a launch date 

set for late 2018, the Lamborghini Urus will share a great 

deal of technology with models from other renowned 

brands, but it will stand above the rest given its exception-

al exclusivity, so characteristic to the Sant’Agata Bolog-

nese brand. Made on the MLB EVO platform – also used 

for the Bentley Bentayga, Audi Q7 and Porsche Cayenne -, 

the Urus measures 5.11 metres in length, 2.01 metres wide 

and 3 metres between its axles. Although light, the Urus, 

due to its extra height and active adaptive suspension, can 
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activa, pode ajustar-se a vários tipos de terreno. A suspen-

são, o som do motor, a tracção e as respostas do conjunto 

mecânico podem ser alterados através de um selector de 

modos de condução ANIMA no centro da consola.

Equipado com um motor V8 bi-turbo de 4.0 litros capaz 

de debitar 641 CV de potência e 850 Nm, este SUV da Lam-

borghini conta com uma caixa automática de oito veloci-

dades e um sistema de vectorização de torque inteligente, 

que permite uma performance exímia em todas as situa-

ções. A aceleração dos 0 aos 100 km/h cumpre-se em 3,6 

segundos e os 200 km/h são batidos em 12,8 segundos. 

Quanto à velocidade máxima, está cifrada nos 305 km/h.

Para além do seu exterior apelativo, com linhas dinâ-

micas e agressivas, o interior também não deixa ninguém 

indiferente. É revestido de materiais nobres como Ancan-

tara, fibra de carbono, alumínio e madeira. No centro da 

consola, conta com o selector ANIMA, o sistema de conec-

tividade e entretenimento LIS III, entre outras tecnologias. 

O Urus deverá ser o mais ‘personalizável’ Lamborghini de 

sempre, estando previstos packs e edições especiais, ba-

seados no conforto, no carácter desportivo, ou para um 

sector premium.

adjust to various types of terrain. The suspension, engine 

sound, traction and mechanical responses can be changed 

by means of an ANIMA driving mode selector in the  

centre console.

Equipped with a 4.0-litre twin turbo V8 engine able to 

deliver 641 HP and 850 Nm, this Lamborghini SUV fea-

tures an eight-speed automatic gearbox and an intelligent 

torque vectoring system, which ensures outstanding per-

formance in any situation. The car accelerates from 0 to 

100 km/h in 3.6 seconds and to 200 km/h in 12.8 seconds. 

As for the top speed, this has been set at 305 km/h.

In addition to its attractive exterior, with dynamic and 

aggressive lines, the interior is equally appealing. The Urus 

is finished with premium materials, such as Alcantara, car-

bon fibre, aluminium and wood. The centre console fea-

tures the ANIMA selector, the LIS III connectivity and en-

tertainment system, among other technologies. The Urus 

is set to be the most ‘customisable’ Lamborghini ever, with 

packs and special editions expected, based on comfort, 

sportiness, or on a premium sector.
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Tendo estado recentemente em exibição no Cannes 

Yachting Festival, no Genova International Boat Show e 

no Monaco Yacht Show, o MCY 96 é resultado da parce-

ria entre a Monte Carlo Yachts, que foi responsável pela 

arquitectura naval e engenharia, e a Nuvolari-Lenard, um 

dos maiores e mais activos estúdios de design de iates do 

mundo, que assinou o desenho interior e exterior. Esta é a 

sétima embarcação nascida da parceria entre as duas em-

presas, cuja motivação foi o grande sucesso internacional 

do MCY 105.

Ainda que com identidade própria, este iate de 96 pés 

(29,26 m) possui características comuns aos modelos  

Having recently been on show at the Cannes Yachting 

Festival, at the Genoa International Boat Show and at the 

Monaco Yacht Show, the MCY 96 is the result of the part-

nership between Monte Carlo Yachts, which was respon-

sible for the naval architecture and engineering, and Nu-

volari-Lenard, one of the largest and busiest yacht design 

studios in the world, which has created the boat’s interior 

and exterior design. This is the seventh vessel to result 

from this partnership between the two companies, the 

motivation for which was the major international success 

of the MCY 105.

LUXURY  STYLE

MCY 96
Parceria feliz

Happy partnership
TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY©MONTE CARLO YACHTS
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anteriores, facilmente identificáveis como sendo da famí-

lia Monte Carlo Yachts, como o design equilibrado, a har-

monia das proporções e as linhas suaves. 

O iate apresenta uma flybridge expansiva com uma 

grande área de relaxamento, jacuzzi e mesa de jantar por 

baixo de uma grande cobertura retráctil. O MCY 96 possui 

acomodação para até nove pessoas, em quatro cabines 

completas: a espaçosa cabine do proprietário, uma cabi-

ne VIP, uma com duas camas de solteiro e a última conta 

com duas camas de solteiro e um beliche retráctil, ain-

da que os proprietários possam escolher seis opções de 

layout pré-projectadas, com personalização disponível  

mediante solicitação.

O MCY 96 foi projectado para proporcionar conforto e 

praticidade em viagens prolongadas. Com VTR, Kevlar® e 

casco/estrutura em fibra de carbono, o MCY 96 atinge uma 

velocidade máxima de 27 nós, navegando a uma velocida-

de de cruzeiro de entre 21 a 24 nós.

Although boasting its own identity, this 96-foot 

(29.26-metre) yacht enjoys features common to previous 

models, easily identifiable as being part of the Monte Carlo 

Yachts family, including the balanced design, the harmony 

of its proportions and its smooth lines.

The yacht has a generous flybridge with a large relax-

ation area, jacuzzi and dining table underneath a large re-

tractable roof. The MCY 96 accommodates up to nine peo-

ple, in four fully-equipped cabins: the spacious owner’s 

cabin; a VIP cabin; one with two single beds; and the last 

has two single beds and a retractable bunk bed. Owners 

can however choose from six pre-designed layout options, 

with customisation possibilities available upon request.

The MCY 96 has been designed to provide comfort and 

practicality on long voyages. With VTR, Kevlar® and car-

bon fibre hull/frame, the MCY 96 can hit a top speed of 

27 knots, travelling at a cruising speed of between 21 and  

24 knots.
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PROVA VERTICAL 
QUINTA VALE D. MARIA

História e aromas à mesa
History and flavours at the table

TEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DIREITOS RESERVADOS 

Foi no calor da casa da Quinta Vale D. Maria, enquanto a 

noite fria lá fora gelava as paisagens, que, no passado dia 

25 de Janeiro, Cristiano van Zeller, promotor do projecto 

Douro Boys, enólogo e fundador da herdade, nos foi dan-

do a conhecer a história da Quinta e os aromas dos mag-

níficos vinhos por ele produzidos. Assinalando os 20 anos 

de narrativas, a família van Zeller convidou-nos a apre-

ciar algumas das relíquias do tempo. E a noite começou 

com o Vale D. Maria VVV Valleys Douro Branco 2015 (um 

vinho fruta vibrante no nariz e amadeirado) e com o Vale  

On January 25, in the warmth of the house on the Quinta 

Vale D. Maria estate, with the cold night outside dusting the 

landscape with ice, Cristiano van Zeller, promoter of the 

Douro Boys project, oenologist and founder of the estate, 

gave us an insight into the history of the Quinta and the 

flavours of the magnificent wines produced by it. Mark-

ing 20 years of stories, the van Zeller family invited us to 

enjoy some of time’s relics. And the evening began with 

the Vale D. Maria VVV Valleys Douro Branco 2015 (a wine 

with vibrant fruit in the nose and woody) and with the Vale  

\\EVENTS
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D. Maria Vinha de Martim Douro Branco 2015 (um vinho 

extremamente fresco e equilibrado); seguiu-se o Quinta 

Vale D. Maria Vinha da Francisca Douro Tinto 2011 (con-

tém uma frescura marcante), também o do ano 2012 (com 

aromas a frutos vermelhos maduros) e o do ano 2013 (um 

vinho com um final de boca fresco). Foram-nos apre-

sentados também o Quinta Vale D. Maria Vinha do Rio  

Douro Tinto 2011 (um vinho de cor intensa), também o do 

ano 2012 (denota uma complexidade e elegância) e o do 

ano 2013 (possui a presença de fruta madura). Enquanto o 

jantar decorria foi-se provando e saboreando cada um dos 

orgulhosos néctares. Por último, foi-nos dado a conhecer 

o Quinta Vale D. Maria Vintage Porto 2000 (o ex-libris da 

noite). Uma noite agradável, com vinhos do Douro, antevia, 

pois, a Prova Vertical 20 Vindimas da Quinta Vale D. Maria 

que se iria realizar no dia seguinte.

Ao longo de duas décadas, 20 vindimas foram traçando o 

percurso da Quinta. E, por isso, Cristiano van Zeller quis dar 

a conhecer, na Prova Vertical, que decorreu já no dia 26, no 

Wine Library do magnífico Hotel Six Senses Douro Valley, a 

nova geração de vinhos. Oriundos da região demarcada do 

D. Maria Vinha de Martim Douro Branco 2015 (an extreme-

ly fresh and balanced wine); this was followed by the 

Quinta Vale D. Maria Vinha da Francisca Douro Tinto 2011 

(boasting a remarkable freshness), along with that of 2012 

(with flavours of ripe red fruit) and of 2013 (a wine with a 

fresh finish). We were also presented with the Quinta Vale 

D. Maria Vinha do Rio Douro Tinto 2011 (a wine boasting 

an intense colour), also that of 2012 (denoting complexi-

ty and elegance) and that of 2013 (with ripe fruit present). 

As the dinner went by, we tasted and savoured each of the 

proud wines. Finally, we were introduced to the Quinta Vale 

D. Maria Vintage Porto 2000 (the star of the evening). A 

pleasant evening, with wines from the Douro, was thus a 

‘taster’ of the 20 Harvests of Quinta Vale D. Maria Vertical 

Tasting that would be held the next day.

Over the course of two decades, 20 harvests have traced 

the Quinta’s fortunes. And for this reason, Cristiano van 

Zeller wanted to introduce the new generation of wines in 

the Vertical Tasting, which was held on January 26, in the 

Wine Library of the magnificent Six Senses Douro Valley 

Hotel. Originating from the demarcated region of the Douro 

Para além da marca Quinta Vale D. 
Maria, a empresa produz, ainda, as 

marcas VZ, Van Zellers e Curriculum 
Vitae.  \\ In addition to the Quinta 
Vale D. Maria brand, the company 

also produces the VZ, Van Zellers and 
Curriculum Vitae brands.

Douro, Património da Humanidade, a sua qualidade é a ca-

racterística que melhor os distingue. E, nesta prova, foram 

apresentados 20 vinhos emblemáticos (um por cada ano):  

Quinta Vale D. Maria Douro Tinto 1996 (1.ª vindima, vinho 

forte); Quinta Vale D. Maria Douro Tinto 1997 (ano chuvoso, 

final de boca suave); Quinta Vale D. Maria Douro Tinto 1998 

(volume, secura de taninos); Quinta Vale D. Maria Douro 

Tinto 1999 (sabor intenso na boca); Quinta Vale D. Maria 

Douro Tinto 2000 (excelente no final de boca); Quinta Vale 

D. Maria Douro Tinto 2001 (incorporado e fresco); Quinta 

Vale D. Maria Douro Tinto 2002 (quente e concentrado); 

Quinta Vale D. Maria Douro Tinto 2003 (vinho quente e 

intenso no aroma); Quinta Vale D. Maria Douro Tinto 2004 

(sente-se o álcool, a madeira e um sabor suave no final de 

boca); Quinta Vale D. Maria Douro Tinto 2005 (ano seco, a 

frescura mantém-se e a acidez total); Quinta Vale D. Maria 

Douro Tinto 2006 (ano de granizo); Quinta Vale D. Maria 

Douro Tinto 2007 (fresco, vinho excepcional); Quinta Vale 

D. Maria Douro Tinto 2008 

(equilíbrio, frescura e ele-

gância); Quinta Vale D. Maria 

Douro Tinto 2009 (sente-se 

o álcool, cor intensa e estru-

tura); Quinta Vale D. Maria 

Douro Tinto 2010 (fresco e 

forte no final de boca); Quin-

ta Vale D. Maria Douro Tin-

to 2011 (ano vintage, vinho 

poderoso e quente); Quinta 

Vale D. Maria Douro Tinto 

2012 (fresco, complexo); Quinta Vale D. Maria Douro Tinto 

2013 (puro); Quinta Vale D. Maria Douro Tinto 2014 (forte); e, 

por último, o Quinta Vale D. Maria Douro Tinto 2015 (forte e 

qualidade excepcional). Todos os vinhos são equilibrados 

e sente-se a sua evolução. A nossa predilecção vai para 

os anos de 2001, 2002, 2004, 2008, 2009, 2010, 2012, 2014 e 

2015. Depois da prova realizada, seguiu-se o almoço onde 

foi apresentado o lançamento das novas colheitas (2015 e 

2016). Excepcional. 

Cristiano van Zeller adquiriu a Quinta Vale D. Maria (uma 

quinta do século XVIII), em 1996, tendo-a comprado à fa-

mília da sua esposa Joana. Desde então, desenvolveu o 

projecto vinícola que hoje se orgulha de mostrar, os vinhos 

Douro DOC e Vinhos do Porto. A Quinta encontra-se no co-

ração do Douro, ao longo do vale do Rio Torto, e é detento-

ra de 45 hectares de vinhas – algumas delas com mais de 

cem anos. No passado mês de Julho de 2017, a Quinta Vale 

D. Maria fez parceria com o Grupo Aveleda, com o intuito de 

juntos assegurarem a continuidade da identidade e a qua-

lidade dos vinhos. 

valley, a World Heritage site, their quality is the character-

istic that best sets them apart. And at this tasting, 20 icon-

ic wines were presented (one for each year): Quinta Vale  

D. Maria Douro Tinto 1996 (1st harvest, strong wine); Quinta 

Vale D. Maria Douro Tinto 1997 (rainy year, smooth finish); 

Quinta Vale D. Maria Douro Tinto 1998 (volume, dryness to 

its tannins); Quinta Vale D. Maria Douro Tinto 1999 (intense 

flavour on the palate); Quinta Vale D. Maria Douro Tinto 

2000 (excellent finish); Quinta Vale D. Maria Douro Tinto 

2001 (full bodied and fresh); Quinta Vale D. Maria Douro 

Tinto 2002 (warm and concentrated); Quinta Vale D. Maria 

Douro Tinto 2003 (warm wine and intense in flavour); 

Quinta Vale D. Maria Douro Tinto 2004 (its alcohol, wood 

and a smooth flavour to finish can all be felt); Quinta Vale  

D. Maria Douro Red 2005 (dry year, the freshness re-

mains and total acidity); Quinta Vale D. Maria Douro Tin-

to 2006 (year with hail); Quinta Vale D. Maria Douro Tinto 

2007 (fresh, exceptional wine); Quinta Vale D. Maria Douro  

Tinto 2008 (balance, fresh-

ness and elegance); Quinta 

Vale D. Maria Douro Tinto 

2009 (alcohol can be felt, in-

tense colour and structure); 

Quinta Vale D. Maria Douro 

Tinto 2010 (fresh and strong 

finish); Quinta Vale D. Maria 

Douro Tinto 2011 (vintage 

year, powerful and warm 

wine); Quinta Vale D. Maria 

Douro Tinto 2012 (fresh, 

complex); Quinta Vale D. Maria Douro Tinto 2013 (pure); 

Quinta Vale D. Maria Douro Tinto 2014 (powerful); and, fi-

nally, Quinta Vale D. Maria Douro Tinto 2015 (powerful and 

exceptional quality). All the wines are balanced and their 

evolution can be felt. Our favourites included the years 

2001, 2002, 2004, 2008, 2009, 2010, 2012, 2014 and 2015. 

The tasting was followed by lunch, where the launch of the 

new harvests (2015 and 2016) was made. Exceptional.

Cristiano van Zeller acquired Quinta Vale D. Maria (an 

estate dating back to the 18th century) in 1996, buying it 

from his wife Joana’s family. Since then he has developed 

the wine project that today proudly reveals Douro DOC 

wines and Port Wines. The Quinta is located in the heart 

of the Douro valley, along the Torto River valley, and boasts 

45 hectares of vineyards - some of them more than a hun-

dred years old. In July 2017, Quinta Vale D. Maria entered 

a partnership with the Aveleda Group, with the aim of to-

gether ensuring the continuity of the identity and quality 

of the wines.
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Resultado de uma parceria entre a Nevada Bob’s, o orga-

nizador, e a Red Bull, Red Bull Take Away presented by  

Nevada Bob’s é uma competição amadora de pares com-

posta por três etapas de apuramento e uma final nacional. 

Habituada a actuar em circuitos profissionais, a Nevada 

Bob’s, a maior cadeia de lojas de golfe do país e da Euro-

pa, quis fazer sobressair o lado mais lúdico da modalidade, 

criando regras muito divertidas nesta competição cujas 

inscrições (limitadas) já estão abertas. De forma muito su-

cinta, no campo, ao longo de nove buracos, quem perde um 

buraco perde um taco, numa divertida luta pela ‘sobrevi-

vência’ até à última pancada. 

A primeira etapa está agendada para dia 10 de Fevereiro, 

em Oeiras, seguindo-se a Costa da Caparica no dia 17 de 

Março, sendo que a terceira decorrerá no Porto, no dia 21 

de Abril. A final nacional disputar-se-á no dia 9 de Junho  

em Lisboa. 

Os vencedores vão ter a oportunidade de acompanhar de 

perto a etapa portuguesa do Red Bull Cliff Diving World Se-

ries, na ilha de São Miguel, Açores, de 12 a 15 de Julho.

Resulting from the partnership between Nevada Bob’s, the 

organiser, and Red Bull, Red Bull Take Away presented by 

Nevada Bob’s is an amateur pairs competition made up of 

three qualifying stages and a national final.

Used to being involved in professional circuits, Nevada 

Bob’s, the largest golf shop chain in the country and in 

Europe, wanted to highlight the sport’s most entertain-

ing side, creating fun rules for this competition, entries for 

which are already open and limited. Very briefly, over nine 

holes, whoever loses a hole loses a club, in a fun fight for 

‘survival’ to the last shot.

The first stage is scheduled for February 10, in Oeiras, fol-

lowed by Costa da Caparica on March 17, while the third 

stage will be held in Oporto, on April 21. The national final 

will be played on June 09, in Lisbon.

The winners will have the opportunity to enjoy and up-

close experience of the Portuguese stage of the Red Bull 

Cliff Diving World Series, on the island of São Miguel, in the 

Azores, from July 12 to 15.

NEVADA BOB’S PROMETE DIVERSÃO NUMA COMPETIÇÃO DE GOLFE
NEVADA BOB’S PROMISES FUN IN A GOLF COMPETITION
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QUINTA DO LAGO
PREMIUM SPORTS

Eventos golfísticos em 2018
Golf events in 2018

TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DIREITOS RESERVADOS

Localizada no Algarve, a região mais a sul de Portugal, 

e fundada em 1972, a Quinta do Lago é símbolo de sofisti-

cação e excelência, possuindo algumas das propriedades 

mais exclusivas da região, que gozam de vistas sobre exu-

berantes fairways, lagos, mar, praias douradas, ou sobre 

perfumados pinhais – paisagens do Parque Natural da Ria 

Formosa, onde o luxuoso resort está inserido. Para além 

das muitas infra-estruturas de serviços e lazer – como o 

recém-inaugurado The Campus, um complexo multides-

portivo de alto desempenho –, a Quinta do Lago, desde  

a sua fundação, esteve sempre na vanguarda do golfe  

internacional. 

Located in the Algarve, Portugal’s southernmost region, 

and founded in 1972, Quinta do Lago is a symbol of so-

phistication and excellence, boasting some of the region’s 

most exclusive properties, which enjoy views over lush 

fairways, lakes, the sea, golden beaches or fragrant pine 

forests – the landscapes of the Ria Formosa Nature Park, 

in which the luxury resort stands. In addition to the many 

service and leisure facilities – such as the recently opened 

high-performance multi-sport complex The Campus –, 

Quinta do Lago has been at the forefront of international 

golf ever since its foundation.

CAMPO DE GOLFE LARANJAL \\ GOLF COURSE LARANJAL
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Os três percursos de golfe de classe mundial – Norte, 

Sul e Laranjal – são os predilectos de muitos jogadores do 

Tour Europeu e, tal como o resort em geral, já mereceram 

vários prémios e reconhecimentos internacionais. A Quin-

ta do Lago possui também uma variedade de instalações 

de prática de excelência, incluindo a primeira Academia de 

Golfe Paul McGinley do mundo e o exclusivo TaylorMade 

Performance Center na Europa.

Com a agenda dos principais eventos golfísticos prepa-

rada, 2018 será um ano de incremento golfístico para pro-

fissionais, amadores ou iniciantes. 

O mês de Janeiro ficou marcado pelo Algarve Invitational 

Senior Pro Event e pelo Charity Pro Am. No mês de Março 

realizar-se-á o Golf breaks Pro Am; em Abril, o Nations Cup 

e o The 6th Golf Extravaganza; em Junho terá lugar o 10’s 

Event; em Julho, o Belgium Day; em Setembro, será a vez 

do Footballers Vs Cricketers; em Outubro, o 4’s Event e o 

Hotel Quinta do Lago; e em Novembro o TAP Tournament, 

o Pair’s Event (Golfbreaks.com) e o Golden Tournament.

The three world class golf layouts – North, South and 

Laranjal – are the favourites of many European Tour play-

ers and, just as the resort in general, have already been 

deemed worthy of several international awards and rec-

ognitions. Quinta do Lago also boasts a variety of ex-

cellent practice facilities, including the world’s first Paul  

McGinley Golf Academy and the first exclusive Taylor 

Made Performance Centre in Europe.

With the schedule for the main golf events in place, 2018 

will be a year of increased golf for professionals, amateurs 

or beginners.

The month of January was marked by the Algarve Invi-

tational Senior Pro Event and by the Charity Pro Am. The 

Golf breaks Pro Am will be held in March; April sees the 

Nations Cup and The 6th Golf Extravaganza; the 10’s Event 

will take place in June; July features Belgium Day; in Sep-

tember it will be the turn of Footballers Vs Cricketers; in  

October, it’s the 4’s Event and the Hotel Quinta do Lago; and 

in November the TAP Tournament, the Pair’s Event (Golf-

breaks.com) and the Golden Tournament will take place.

CAMPO DE GOLFE NORTE \\ GOLF COURSE NORTH

CAMPO DE GOLFE SUL \\ GOLF COURSE SOUTH
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PREMIUM SPORTS

TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY  ©ESPICHE GOLF

ESPICHE GOLF
Sustentabilidade \\ Sustainability 

Situado a alguns minutos da costa e da cidade de Lagos, 

em Bago de Uva, o Espiche Golf foi projectado pelo arquitec-

to sul-africano Peter Sauerman, que o concebeu de forma 

a integrá-lo na paisagem circundante e a respeitar o meio 

ambiente. Este campo de 18 buracos, Par 72, apresenta 

uma desafiante configuração, perfeita para quem domina 

todos os tipos de tacadas, em que cada buraco é diferente 

e representa um novo desafio, aliando o prazer da prática 

desportiva ao deslumbramento da paisagem envolvente.

A localização do campo de golfe de Espiche é um dos 

seus maiores trunfos. O terreno irregular, a vegetação 

virgem, os lagos, as ribeiras e as flores, ao longo de todo 

o percurso, são delimitados por campos e vinhas. A sua  

construção e manutenção tiveram e têm em vista um 

Situated a few minutes from the coast and from the 

city of Lagos, in Bago de Uva, Espiche Golf was designed 

by South African architect Peter Sauerman, to a brief that 

ensured it would blend it into the surrounding landscape 

and respect the environment. This 18-hole Par 72 course 

boasts a challenging layout, perfect for anyone who has 

mastered all types of shots, in which each hole is different 

and represents a new challenge, combining the pleasure of 

playing golf with dazzling scenery.

The location of Espiche Golf course is one of its greatest 

assets. The rolling terrain, the untouched vegetation, the 

lakes, the streams and the flowers, right throughout the 

layout, are surrounded by fields and vineyards. Its con-

struction and maintenance have been and still are aimed 
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desenvolvimento sustentável, em grande parte por estar 

dentro de uma reserva natural. As novas tecnologias e a 

ciência são as aliadas da paixão pelo golfe e da conserva-

ção da natureza, uma consciência ecológica que se esten-

de à vertente imobiliária e hoteleira.

Com 5862 metros, o campo requer habilidade técnica no 

jogo curto, ainda que seja entusiasmante para jogadores de 

todos os níveis. Os bunkers protegem a maioria dos greens, 

que são generosos em dimensão e bastante ondulantes, 

requerendo técnica apurada de putting. O Espiche Golf dis-

põe também de um Driving Range e de uma Short Game 

Area, tendo também à disposição profissionais credencia-

dos para aulas da modalidade.

O Clubhouse do Espiche golfe, com o restaurante Gecko 

como espaço de referência, foi premiado internacional-

mente pela sua arquitectura, design e eficiência ambien-

tal. A sua excepcional localização, no alto de uma colina, 

oferece vistas deslumbrantes sobre o golfe e a natureza 

envolvente. 

at a sustainable development, largely because it stands 

within a nature reserve. New technologies and science are 

the allies of passion for golf and nature conservation, an 

ecological awareness that has stretched into the complex’s 

real estate and hotel aspects.

Developing over 5862 metres, the course requires tech-

nical skill in your short game, although it provides excit-

ing play for golfers of any level. Bunkers protect most of 

the greens, which are generous in size and quite uneven, 

requiring a sure hand when putting. Espiche Golf also has 

a Driving Range and a Short Game Area, in addition to ac-

credited professionals on hand for lessons.

The Espiche Golf clubhouse, home to well-renowned 

Gecko restaurant, has been recognised internationally for 

its architecture, design and environmental efficiency. Its 

exceptional hilltop location offers breathtaking views of 

the golf course and of the natural surroundings.
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ANANTARA VILAMOURA,
O SEU REFÚGIO NO ALGARVE. 

LIFE IS A JOURNEY. Visite vilamoura.anantara.com 

Bem-vindo ao seu refúgio no Algarve!
Reserve já a sua estadia e deixe-se envolver pela deslumbrante paisagem dos campos de golfe.
Envolva-se, reencontre o equilíbrio e desperte os seus sentidos enquanto relaxa no luxuriante 
Anantara Spa.
Desfrute da nossa seleção de tratamentos exclusivos de rosto e corpo, inspirados em técnicas 
terapêuticas ancestrais dos vários cantos do mundo.

Para mais informações por favor contacte vilamoura@anantara.com ou 289 317 000. 




