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A ARTE DAS BARRICAS
Da floresta à adega
From forest to wine cellar

O vinho, a arquitectura Wine, architecture
and other stories!
e outras histórias!
Nalguns lugares, nalguns pedaços de chão, o Homem

In some places, in some stretches of land, man has made

tornou a natureza mais fértil, pintando-a com socalcos

nature more fertile, painting it with terraces that descend

que descem e sobem declives, ou com fecundas planícies

and climb slopes, or with fertile plains that disappear into

que se perdem no horizonte. Trabalho, saberes e estações

the horizon. Toil, knowhow, and seasons come together,

aliam-se em paciente espera… e esperança nas histórias

patiently waiting… and hope in the happy tales that will

felizes que se contarão, finalmente, no inebriante conteúdo

finally be told in the heady contents of a glass. When

de um copo. Quando a natureza termina a sua poderosa

nature completes her powerful mission, new adventures

missão, novas aventuras acontecem na adega. O chão

take place in the winery. The floor is no longer made of

já não é de terra, nem as teias pegajosas fazem parte da

dirt, and sticky webs are no longer part of the decoration.

decoração. Unem-se os saberes dos ‘homens do vinho’

The knowledge of ‘men of wine’ is combined with new

às novas tecnologias e ao traço apurado dos arquitectos

technologies and the fine lines of architects who come

que idealizam os novos edifícios, onde os bagos se

up with new buildings, where grapes are transformed into

transformam em triunfo. Une-se a contemporaneidade

triumph. Contemporary is combined with the tradition

à tradição de séculos… e sempre à natureza! E une-se

of centuries... and always with nature! And wine tourism,

o Enoturismo, a arte de bem-receber e o orgulho de

the fine art of hospitality and pride in showing the stories

mostrar as histórias daquela espera que alcançou o sublime

about that long wait that reached sublime liquid state all

estado líquido.

come together too.

É destas e de outras aventuras de que lhe falamos nesta

It is these and other adventures that we talk about in this

104.ª edição da Villas&Golfe. Mas, às entrevistas de Álvaro

104th issue of Villas&Golfe. But to the interviews of Álvaro

Siza Vieira e de outros conceituados arquitectos, juntamos

Siza Vieira and other renowned architects, we add other

outras formas de arte, veiculadas nas palavras de Diogo

forms of art, conveyed in the words of Diogo Infante or

Infante ou António Maia. Juntamos lugares longínquos,

António Maia. We’ve brought together far-flung places,

sugerindo uma viagem pelo ‘Reino do Leão’, uma incursão

suggesting a trip through the ‘Kingdom of the Lion’, a

pelas italianas Cinque Terre, ou por outros paraísos

foray into Italy’s Cinque Terre, or into other havens you’ll

que descobrirá nas páginas que se seguem. Juntamos,

discover in the pages that follow. We also bring together

também, a Educação, a Juventude e o Desporto trazidos

Education, Youth and Sport, carried in the ideas of Tiago

nas ideias de Tiago Brandão Rodrigues. Ainda que cheire a

Brandão Rodrigues. Although it smells like must, or like

ÁLVARO SIZA VIEIRA

QUÉNIA, TANZÂNIA...

mosto, ou à grafite dos esquissos, ou à madeira dos toneis,

the graphite of sketches, or the wood of casks, this issue

«Uma pessoa, em relação ao tempo...»

Das savanas africanas às praias...

esta edição traz-lhe muitos mais aromas, cores e sabores.

brings you many more aromas, colours and flavours. Come

«When it comes to time, a person...»

From the African savannah to the...

Venha connosco!

join us!
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TIAGO BRANDÃO RODRIGUES

BEYOND

«É bom sentir que, cada vez que...»

Além, o mar! Aquém, arquitectura...

«It’s good to feel that every time...»

Beyond, the sea! Right here...
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LUGARES CONTEMPORÂNEOS

AIRBUS ACJ319NEO

Eis a nova geração de museus...

Voar mais longe!

Here are the new generation...

Flying further!
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O 5 ESTRELAS BOEIRA GARDEN HOTEL ESTÁ PRESTES A SER INAUGURADO
5-STAR BOEIRA GARDEN HOTEL IS ABOUT TO OPEN
Após um investimento de 17,5 milhões de euros, o Boeira

After an investment of 17.5 million Euros, the five-star

Garden Hotel, unidade de cinco estrelas em Vila Nova de

Boeira Garden Hotel in Vila Nova de Gaia will open its doors

Gaia, abre portas no final de Agosto. Esta foi a última fase

at the end of August. This was the last phase of a wine

de um projecto de enoturismo iniciado em 1999 – quando

tourism project started in 1999 – when ten investors came

dez investidores se juntaram para adquirir o terreno e o

together to acquire the land and the 20th-century mansion

palacete do século XX – e que envolveu um investimento

–, and which involved an overall investment of 38 million

global de 38 milhões de euros. Até à inauguração oficial,

Euros. The building is currently undergoing the last finish-

prevista para final de Agosto ou início de Setembro, estão

ing touches, such as the last decoration details, to be ready

a ser finalizadas algumas intervenções no edifício, como

for the official opening, scheduled for late August or early

os últimos detalhes de decoração. Para além dos 119 quar-

September. In addition to the 119 rooms and five suites, one

tos e cinco suítes, uma das quais com 180 m2, e de outros

of which has an area of 180 sqm, and other facilities and/

equipamentos e/ou serviços, o hotel está equipado com

or services, the hotel is equipped with a spa, occupying an

spa, que ocupa uma área de 1000 m2. A primeira fase de

area of 1000 sqm. The first investment phase focused on

investimento centrou-se na transformação das cavalarias

the transformation of the stables and greenhouses into

e estufas em salão polivalente, seguindo-se a recupera-

a multipurpose room, followed by the renovation of the

ção do palacete e a construção da maior garrafa do mundo

mansion and the construction of the largest bottle in the

(que é uma sala de provas com capacidade para 120 pes-

world (which is a tasting room with a capacity for 120 peo-

soas), um projecto a cargo do arquitecto Siza Vieira, numa

ple), a project developed by architect Siza Vieira, in a tribute

homenagem aos vinhos portugueses.

to Portuguese wines.

LOUIS VUITTON CELEBRA 165 ANOS COM EXPOSIÇÃO EM LOS ANGELES
LOUIS VUITTON CELEBRATES 165 YEARS WITH EXHIBITION IN LOS ANGELES
Louis Vuitton X é o nome da exposição que marca a ce-

Louis Vuitton X is the name of the exhibition that marks

lebração dos 165 anos da marca de luxo francesa. Não é,

the celebration of the French luxury brand’s 165 year in

no entanto, em Paris que a exposição está patente. Está,

existence. However, the exhibition is not being shown in

e estará, até meados de Setembro, no bairro de Beverly

Paris. Rather, you can find it in Beverly Hills, Los Angeles,

Hills, na cidade norte-americana de Los Angeles. Na expo-

USA, where it remains until mid-September. Featuring

sição, que recebe entre três mil a quatro mil pessoas por dia,

approximately 180 items telling the long history of the

subindo para os cerca de 14 mil durante os fins-de-semana,

Maison, the exhibition is attracting between 3,000 and

estão mais de 180 artigos que contam a já longa história da

4,000 people a day and up to 14,000 during the weekends.

Maison. «Porque não olhar, explorar, desfrutar e ser edu-

«Why not look, explore, enjoy and be educated by a com-

cado por uma empresa, uma marca que já conhecemos

pany, a brand we already know personally, from which we

pessoalmente, da qual temos uma carteira, um porta-

own a bag, a purse. Men or women, it makes no differ-

-moedas. Homens ou mulheres, não importa. Vai ser um

ence. It will be a very enjoyable event that is both educa-

evento muito agradável e, ao mesmo tempo, educativo e,

tional and beautiful at the same time. This is fantastic»,

ao mesmo tempo, bonito. Isso é fantástico», revelou Kevin

said Kevin Jones, the curator of the exhibition, before

Jones, o curador da exposição antes da sua inauguração.

its opening.
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MANOEL DE OLIVEIRA – EXPOSIÇÃO PERMANENTE, NA CASA DO CINEMA,
EM SERRALVES \\ MANOEL DE OLIVEIRA - PERMANENT EXHIBITION AT
THE CASA DO CINEMA, IN SERRALVES
Manoel de Oliveira – Exposição Permanente estará paten-

Manoel de Oliveira – Exposição Permanente will be on

te até 25 de junho de 2020, na Casa do Cinema (um projecto

display until June 25, 2020, at the Casa do Cinema (a proj-

do Arquitecto Álvaro Siza Vieira), em Serralves, Porto. Esta

ect by architect Álvaro Siza Vieira), in Serralves, Oporto. The

exposição apresenta duas abordagens distintas do cinema

exhibition presents two different approaches to Manoel de

de Manoel de Oliveira. Um videowall interactivo propõe

Oliveira’s cinematic work. An interactive video wall takes

um percurso através da globalidade da obra do realizador.

the visitor on a journey through the director’s overall work.

Organizados numa cronologia, são apresentados dife-

Chronologically organised, different documentation clus-

rentes núcleos de documentação relacionados com cada

ters are presented, related to each of the titles in Oliveira’s

um dos títulos da filmografia de Oliveira. Num segundo

filmography. A second display, composed of five simulta-

dispositivo, composto por cinco projecções simultâneas e

neous and synchronised projections, tests the possibilities

sincronizadas, testam-se possibilidades de apresentação

of presenting cinematographic materials in an exposi-

de materiais cinematográficos em contexto expositivo. A

tory context. The spatialization of the images promotes a

espacialização das imagens promove um confronto entre

confrontation between planes and sequences that aims

planos e sequências que pretende explorar aproximações,

to explore approximations, resonances between different

ressonâncias entre diferentes momentos de um mesmo

moments of the same film and, in this way, to clarify some

filme e, desse modo, explicitar algumas das particulari-

of the formal particular characteristics of the director’s

dades formais do cinema do realizador. Esta exposição

filmmaking. This exhibition also intends to be dynamic, as

pretende ser, também, dinâmica, sendo permanentemente

it will be permanently reconfigured.

reconfigurada.
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MUSEU DO QUARTZO, EM VISEU, APRESENTA DIAMANTES COM ESTÓRIAS
QUARTZ MUSEUM IN VISEU PRESENTS DIAMONDS WITH STORIES
O Museu do Quartzo - Centro de Interpretação Galopim de

The Museu do Quartzo - Centro de Interpretação Galopim

Carvalho, no Monte de Santa Luzia, em Viseu, inaugurou

de Carvalho, in Monte de Santa Luzia, Viseu, recently

recentemente a exposição Diamantes com Estórias, que

opened its Diamantes com Estórias exhibition, which will

estará patente até 31 de Dezembro de 2019. Nesta mostra,

run until December 31, 2019. This exhibition will enable

o público vai poder observar réplicas de alguns dos mais

the public to see replicas of some of the most famous

famosos diamantes do mundo e conhecer as suas lendas

diamonds in the world and find out about their legends

e histórias. Cullinan – o maior diamante encontrado até

and stories. Cullinan – the largest diamond found to date

hoje –, Sancy – diamante que pertenceu à corte portugue-

-, Sancy – a diamond that belonged to the Portuguese

sa durante quase um século – e Tiffany – um dos diaman-

court for nearly a century -, and Tiffany – one of the most

tes amarelos mais famosos pela sua cor e lapidação, entre

famous yellow diamonds, for its colour and cut, among

outras lendárias preciosidades, são as pedras preciosas

other legendary gems, are the precious stones that visi-

que os visitantes de Diamantes com Estórias vão poder

tors of Diamantes com Estórias will be able to observe at

observar na exposição. Serão apresentadas, ainda, as

the exhibition. The characteristics, stories and curiosities

características, estórias e curiosidades relativas a estes

related to these minerals will also be presented. Created by

minerais. Idealizado pelo geólogo Galopim de Carvalho, o

geologist Galopim de Carvalho, the Quartz Museum was

Museu do Quartzo foi construído numa antiga pedreira e

built in a former quarry and opened on April 30, 2012.

foi inaugurado a 30 de Abril de 2012.

AIR FRANCE-KLM ESTÁ A TESTAR O EMBARQUE BIOMÉTRICO NOS SEUS
VOOS NOS EUA \\ AIR FRANCE-KLM IS TESTING BIOMETRIC BOARDING ON
ITS US FLIGHTS
Os aeroportos de Atlanta, Los Angeles, Dallas, Detroit,

The airports of Atlanta, Los Angeles, Dallas, Detroit, Dulles,

Dulles, Virgínia, São Francisco, Seattle, John F. Kennedy

Virginia, San Francisco, Seattle, John F. Kennedy (JFK), in

(JFK), em Nova Iorque, e George Bush (IAH), em Houston,

New York, and George Bush (IAH), in Houston, are in the

estão em processo de teste de uma nova funcionalidade

process of testing a new functionality that does away

que põe de lado os tradicionais cartões de embarque,

with traditional boarding passes, replacing them with

substituindo-os por uma tecnologia de reconhecimento

face recognition technology. The initiative is being

facial. A iniciativa é da companhia aérea Air France-KLM

implemented by the airline Air France-KLM, which is

que está a trabalhar no sentido de implementar esta tec-

working to place this technology on all its flights, but

nologia em todos os seus voos, mas apenas nos Estados

only in the United States of America, and expects that all

Unidos da América, prevendo que todos os aeroportos

airports will be covered by the end of 2020. Air France has

sejam abrangidos até ao final de 2020. Desta forma, a Air

thus joined other airlines – such as Australia’s Qantas,

France vem juntar-se a outras companhias aéreas – como

British Airways and JetBlue – which are already testing

é o caso da australiana Qantas, da British Airways e da

this biometric boarding technology.

JetBlue – que se encontram já a testar esta tecnologia de
embarque biométrico.
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GRANDE ENTREVISTA \\ MAJOR INTERVIEW

ÁLVARO SIZA
VIEIRA

«Uma pessoa, em relação ao tempo, perde
sempre» \\ «When it comes to time, a
person always loses»
Um, dois, três, quatro, cinco... perdeu-se a conta ao

One, two, three, four, five... we lost count of the number

número de cigarros que acendeu. Numa conversa de-

of cigarettes he lit up. In a protracted conversation we

morada escutámos as histórias, as vivências, e falámos

listened to stories, experiences, and talked about the

dos projectos do arquitecto português mais premiado

projects of the most awarded Portuguese architect ever -

de sempre – Álvaro Siza Vieira. Entre cada pergunta,

Álvaro Siza Vieira. Between each question, he lit a

acendia o cigarro. Será vício? Consolação? Talvez am-

cigarette. Is it an addiction? Consolation? Maybe both.

bos. Certo é que a nossa entrevista durou tanto quanto

But what is certain is that our interview lasted as long as

tempo duraram os cigarros. Porque, se mais houvesse,

cigarettes did. Because if there had been any more, we

mais conversaríamos. Siza Vieira é um dos nomes

would have talked longer. Siza Vieira is a byword in the

incontornáveis da história da arquitectura portuguesa.

history of Portuguese architecture. In his career he has

No seu percurso acumula diversos projectos, viagens,

accumulated various projects, travels, awards, and an

galardões, e um conhecimento inato, de quem, com

innate knowledge of someone, who, with life, has learned

a vida, aprendeu a superar desafios. E o desafio das

to overcome challenges. And the challenge laid down by

artes começou quando era ainda uma criança. Seu tio,

the arts began when he was still a child. His uncle, his

irmão do pai, pegava-o ao colo, entregava-lhe um papel e

father’s brother, would put him on his knee, hand him a

ensinava-o a desenhar, sobretudo cavalos. «Devo dizer

piece of paper, and teach him how to draw, horses in par-

que foi ele que me ensinou e habituou a desenhar»,

ticular. «I have to say that it was he who taught me and

revelou o arquitecto. Até lhe inventou um ‘nome de

got me used to drawing», the architect revealed. He even

guerra’ para poder assinar – AJO. Em entrevista, Siza

invented him a nom de guerre for him, with which to

Vieira recordou a sua infância, o 25 de Abril e a vida

sign his work – AJO. In our interview, Siza Vieira recalled

arquitectónica. Confessou gostar de música. Revelou

his childhood, the April 25th Revolution and architectural

que, se não fosse arquitecto, seria escultor. Admitiu rir

life. He confessed to liking music. He revealed that if he

com um bom filme e com as conversas entre amigos.

were not an architect he would be a sculptor. He admitted

Questionado sobre o que o faz chorar, não quis falar. E

laughing at a good film and at conversations between

sobre sonhos... diz ainda ter para realizar.

friends. Asked what makes him cry, he didn’t want to talk.
And about dreams... he says that he still has some yet to
come true.

TEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DANIEL CAMACHO

frustração que se comunicava à escola em geral. Foi uma

still had, in the first and second year, the previous teach-

revelação mesmo entusiástica, mas só mudou verdadeira-

ers, I saw that, as they were very high quality people, there

mente depois de várias crises académicas, depois do 25 de

was a latent frustration that was being communicated to

Abril. Houve uma marginalização e, por causa do trabalho,

the school in general. It was a really exciting revelation, but

foi muito criticado e ridicularizado. Curiosamente, o meu

it only truly changed after several academic crises, after

início de trabalho, fora de Portugal, deve-se a isso, porque

the April 25th Revolution. There was a marginalisation and,

esse ‘programaçal’, também num contexto político e

because of the work, it was much criticised and ridiculed.

europeu, e a democratização, tiveram muito impacto fora

Interestingly, my entry into the work market, outside Por-

de Portugal e, portanto, recebi o primeiro convite para

tugal, was due to this, because this ‘programming’, also in a

Berlim e logo para a Holanda.

political and European context, and democratisation, had a
great impact outside Portugal and, therefore, I received my

O tema da nossa entrevista é o homem Álvaro Siza

first invitation to Berlin and then to the Netherlands.

Vieira e a sua obra. Como foram os tempos da sua formaThe subject of our interview is the man Álvaro Siza and

ção cívica?
Tranquilos em Matosinhos. Embora tenha havido esse
desenvolvimento ligado à Guerra. Houve gente que enri-

They were quiet, in Matosinhos. Although there was this

queceu em Matosinhos. É curioso que os Mestres da Trai-

development connected to the war. There were people who

neira, que enriqueceram, eram como umas vedetas de fu-

got rich in Matosinhos. It is interesting that the trawler boat

tebol, não havia radares. Havia os que conseguiam pescar

owners, who got rich, were heralded like football stars.

muito e eram disputados, quase como vedetas. E chama-

There were no radars then. There were those who man-

Nasceu em 1933, com o nascimento do Estado Novo e a

You were born in 1933, with the birth of the Estado Novo

constituição de 33. Viveu toda a sua formação, neste caso

and the Portuguese constitution of 1933. You spent all of

vam arquitectos de qualida-

mais de 40 anos, num Portugal autoritário, até à constitui-

your education and training, in this case more than 40

de. Estou a lembrar-me do

ção de 1976. Foram duas fases políticas e duas legislativas

years, under authoritarian Portugal, until the constitution

Godinho – tem uma fábrica

completamente opostas. Do que se lembra?

of 1976. They were two political phases and two completely

ainda de pé ali ao chegar à

opposite legislative ones. What do you recall of them?

Avenida da República, na

Não conheço em pormenor a constituição, conheço

his work. How were the times of your civic formation?

aged to bring in huge hauls

«O percurso que um da minha
idade tem, num país como Portugal,
evidentemente que não pode ter o
mesmo significado» \\ «The career
that someone of my age has had in a
country like Portugal, in light of other
careers, obviously cannot have the
same importance»

and they were fought over,
almost like stars. And they
called in quality architects. I
remember Godinho – there

sim o ambiente do país. Claro que a minha experiência

I do not know the constitution in detail; but I do know

foi como estudante de arquitectura. Era um país muito

the mood felt in the country. Of course my experience was

fechado, com pouca informação. E, falando do curso de

as a student of architecture. It was a much closed country,

arquitectura: as pessoas que lutavam por uma arquitec-

with little information. And speaking of the architecture

tura contemporânea, desistiam. Alguns dos professores

course: people who were fighting for contemporary archi-

Com os vizinhos. Houve

eram grandes arquitectos, e, ou desistiram, ou trabalha-

tecture gave up. Some of the professors were great archi-

uma altura em que (e perce-

vam muito condicionados. A falta de informação era muito

tects, and either gave up or worked under very constrained

be-se porquê) os meninos

diferente do que tinha sido nos anos 30, pois alguns iam

conditions. The lack of information was very different from

brincavam à guerra, porque começaram a aparecer os mo-

With the neighbours. There was a time when (and you

estudar para Paris ou Roma. E isso acabou. Havia grandes

what it had been in the 1930s, as some went to study in

vimentos de propaganda, e os soldados alemães, em massa,

can see why) the kids were playing war games, because

arquitectos, por exemplo, o Rogério de Azevedo, no Porto, e

Paris or Rome. And this came to an end. There were great

e os aliados, dividiram-se. Portanto, organizávamos guerras

propaganda movements began to appear, and the German

o Manuel Marques – foi um arquitecto de grande qualida-

architects, for example, Rogério de Azevedo, in Oporto,

simuladas no quintal.

soldiers, en masse, and the allies, went their separate ways.

de, fez umas tantas casas no Porto, já quase todas desa-

and Manuel Marques – he was an architect of exceptional

pareceram ou foram alteradas, e fez a famosa Farmácia de

quality, he did a few houses in Oporto, almost all of them

Itália, que continua na modernidade. Depois houve um

have disappeared or have been changed, and he made the

vazio [estou a falar da escola do Porto], que só mudou

famous Farmácia de Itália, which remains to this day. Then

Recordo-me da colaboração dos meninos a pôr fitas

depois do fim da guerra. Depois da guerra, houve uma

there was a void [I’m talking about the School of Oporto],

nas janelas, nos vidros, porque receava-se que houvesse

I remember how the kids helped by putting tape on the

relativa abertura e, sobretudo, houve a entrada comum do

which only changed after the end of the war. After the war,

um bombardeamento [e esteve para haver]. Se o Franco

windows, on the glass, because there was the fear that

arquitecto Carlos Ramos. O Carlos Ramos chamou novos

there was a relative opening up and, above all else, there

não tem fechado a porta ao Hitler, quando percebeu que o

there would be bombing [and this was going to happen].

docentes, porque os outros estavam na idade da reforma,

was the arrival of architect Carlos Ramos. Carlos Ramos

Hitler cobiçava a aliança, e se o Franco se tivesse aliado

If Franco has not closed the door on Hitler, when he real-

e chamou gente muito nova e muito empenhada. Escolheu

called in new lecturers, because the others were at retire-

ao Hitler, seria muito difícil resistir. Lembro-me de, à noi-

ised that Hitler coveted an alliance, and if Franco had allied

muitíssimo bem, como o Távora, o Loureiro e outros.

ment age, and he called in very young and very committed

te, as luzes terem de estar todas desligadas e, de uma vez,

himself with Hitler, it was very difficult to resist. I remem-

people. He made some excellent choices, such as Távora,

vir a legião (algo como defesa civil do território) e bater à

ber at night all the lights had to be turned off and, on one

Loureiro and others.

porta porque nos tínhamos esquecido de que existia uma

occasion, the legion came (something like the territorial

clarabóia e, no interior da casa, a luz estava acesa, o que se

civil defence) and knocked on the door because we had

via no exterior. E lembro-me do fim da guerra. Houve uma

forgotten that there was a skylight and inside the house

festa grande.

the light it was on, and it could be seen from outside. And I

Fale-nos um pouco da sua fase de arquitecto recém-formado?
Logo a seguir à entrada do Carlos Ramos e dessa nova
geração de professores, embora tenha tido ainda, no

Tell us a bit about your time as a recently graduated
architect.

primeiro e segundo ano, os anteriores professores, vi

Right after Carlos Ramos joined the faculty, together

que, sendo gente de muita qualidade, havia uma latente

with this new generation of teaching staff, although I had
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Brito Capelo.
Com o que é que brincava
quando era criança?

is a factory still standing
there, when you get to the
Avenida da República, on
Brito Capelo.
What did you play with as
a child?

So we organised simulated wars in the backyard.
E tirando essas ‘simuladas’, de que forma é que a guerra
o marcou?

And apart from these simulated ones, how did the war
affect you?

remember the end of the war. There was a big party.
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Existe algum traço do seu pai, do seu avô que o tenha
influenciado para este talento da arquitectura, das artes?

Is there any trait of your father, of your grandfather that
influenced you in this talent for architecture, for the arts?

Tem sempre pouco tempo e anda sempre a correr. Gosta
desta corrida contra o tempo?

You always have little time and you are always in a hurry.
Do you like this race against time?

O meu bisavô, talvez, através dos relatos e das fotogra-

My great-grandfather, perhaps, through reports and

Gostava era de poder correr (risos). Não posso. Portanto,

I wish I could race about (he laughs). I cannot. So I walk

fias. O meu bisavô era fotógrafo em Belém do Pará (Brasil).

photographs. My great-grandfather was a photographer

ando devagar e lentamente. Uma pessoa, em relação ao

nice and slowly. When it comes to time, a person always

Aliás, a minha irmã publicou recentemente um livro,

in Belém do Pará (Brazil). Incidentally, my sister recently

tempo, perde sempre. Não vale a pena correr. Mantenho a

loses. There’s no point in running about. I keep as active

depois de uma pesquisa no Brasil e aqui, e com o que tinha

published a book, after doing research in Brazil and here,

actividade que posso, embora tenha cortado muito com

as I can, although I’ve cut out a lot of travel and so on.

em casa, porque, quando a família veio, trouxe algumas

and with what she had at home, because when the family

viagens e assim. Embora hoje tenhamos outros meios de

Although today we have other ways of getting to know the

fotografias, não as máquinas. Esse bisavô foi um grande

came, they brought some pictures, not the cameras. This

conhecimento de local. Tenho muito trabalho na China, na

site. I have a lot of work in China, Korea, and I’ve been there

fotógrafo. Teve, por exemplo, uma medalha na exposição

great-grandfather was a great photographer. He got, for ex-

Coreia, e fui lá dez vezes. Trabalho com o arquitecto Casta-

ten times. I work with Castanheira, an architect with whom

de Chicago. Esteve em Paris no dia da inauguração da Torre

ample, a medal at the Chicago exhibition. He was in Paris

nheira, com quem já trabalhei na Holanda e na Itália, e que

I have worked in the Netherlands and Italy, who is much

Eiffel. Era um homem com muita energia. Um homem

on the day the Eiffel Tower opened. He was a man with a

é muito mais novo, muito bom arquitecto, e muito enérgico,

younger, a very good architect, and very energetic, and he

moderno. O meu pai contava aos meninos coisas do Brasil

lot of energy. A modern man. My father would tell us kids

e ele vai lá, a cada mês e meio, mais ou menos. Temos tido

goes there every month and a half or so. We have been for-

– o meu pai veio muito novo, tinha uns 13 ou 14 anos. Sem-

things about Brazil - my father came back when very

a sorte de todas as obras que temos lá serem de gente que

tunate that all the projects we have had there are by people

pre ficamos com uma ideia nítida do Brasil, através dos

young, he was about 13 or 14 years old. We were always left

queria qualidade e apoiava condições de trabalho boas.

who wanted quality and supported good working condi-

relatos que fazia o meu pai. Ele fez um álbum do Pará, que

with a clear idea of Brazil through my father’s accounts. He

Respeitavam os desenhos, etc. Isso na Europa já é muito

tions. They respected the plans, etc. This is already very

foi editado com fotografias dele, de Belém do Pará. Portanto,

made an album from Pará, which was published with pho-

difícil. Por isso é que não vejo a arquitectura ‘negra’ na

difficult in Europe. That’s why I don’t see ‘dark’ architecture

aquilo é capaz de ter tido alguma influência. Lembro-me

tographs of his of Belém do Pará. So that might have had

China, e na Europa vejo.

in China, and in Europe I do see it.

também de que um tio meu, o irmão do meu pai, quando

some influence. I remember that an uncle of mine, my fa-

eu era assim (pequeno) pegava-me ao colo, entregava-

ther’s brother, when I was like this (little) would take me on

O Álvaro Siza é um ícone. Ganhou uma panóplia de pré-

Álvaro Siza is an icon. You have won a whole host of

-me um papel e ensinava-me a fazer desenhos, sobretudo

his knee, hand me a piece of paper and teach me how to do

mios. Tem um conhecimento enorme. O que é que acha

prizes. You are extremely well known. What do you think

cavalos. Devo dizer que foi ele que me ensinou e habi-

drawings, especially horses. I have to say that it was he who

que dirão de si daqui a muitos anos?

they will say about you in many years?

tuou a desenhar. A determinada altura disse-me:«tens de

taught me and got me used to drawing. At one point he said

Nada (risos). Aí estou a tirar as palavras do Saramago,

Nothing (he laughs). I am taking the words from Sara-

assinar esses desenhos» e, pronto, comecei a assinar.

to me, «you have to sign these drawings», and so I started

que dizia: «daqui a 100 anos já ninguém se lembra de mim».

mago there, who said: «100 years from now nobody will re-

Inventou um nome de guerra para eu assinar.

to sign. He invented a nom de guerre for me to sign with.

Bom, eu, não sendo o Saramago, tenho de encurtar os

member me». Well, as I’m not Saramago, I have to reduce the

anos, já não são 100, mas serão uns 20 ou coisa que o valha

number of years; I wouldn’t say 100 anymore, rather some-

Qual era esse nome?

What was that name?

(risos). O que pode ficar, de cada um de nós, é o que se co-

where more around the 20-year mark (he laughs). What

AJO.

AJO.

municou, e que, aqueles a quem comunicou, comuniquem.

can be left, of any of us, is what has been communicated,

AJO?

AJO?

Sim. AJO. Porque eu sou Álvaro Joaquim. Ele inventou
aquela sigla (risos).

Yes. AJO. Because I am Álvaro Joaquim. He invented that
abbreviation (he laughs).

Como é que vê a arquitectura no futuro?

What is view of architecture in the future?

Negra.

Dark.

Porquê?

Why?

Nesses tais passados anos, a gente dizia: «Na Europa

In the past, we would say: «This wouldn’t happen in

não acontecia isto», mas agora nem há essa ‘consolação’,

Europe», but now there isn’t even this ‘consolation’,

porque, lá fora, em muitos países, é muito pior ainda, o

because, abroad, in many countries, it is much worse,

hábito do arquitecto que só faz um belo desenho, uma ima-

there is the habit of the architect who only does a beau-

gem, em geral, terá de ser uma imagem virtual e depois

tiful drawing, an image, usually it will have to be a virtual

vai-se embora. Quem quer um arquitecto na obra?!

image and then goes away. Who wants an architect on the

Ninguém. Depois vai-se embora. Como eu recebi uma

construction site?! No one. Then they go away. Just like I

carta de uma obra que fiz, em França, em que dizia: «Nós

received a letter about a work I did in France that said:

queremos é o seu talento, deixe essa ideia de fazer porme-

«What we want is your talent, forget this idea of doing

nores, deixe isso aos especialistas» – neste caso os espe-

details, leave that to the experts» - in this case the experts

cialistas são os construtores –, é que depois esses é que

are the builders. So afterwards, these are the ones who

decidem os pormenores.

decide on the details.

E o cigarro é hábito, inspiração, ou é simplesmente bom?
Não. Na minha idade há muitos médicos que dizem que

And do you smoke out of habit, for inspiration, or is it
simply good?

interromper o cigarro ou o tabaco é perigoso, porque é um

No. At my age there are many doctors who say that

choque no organismo. Eu já tenho justificação para conti-

stopping smoking is dangerous because it is a shock to

nuar a fumar (risos).

the body. I now have justification for carrying on smoking
(he laughs).
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Porque o que comunicam não é só o que vem da pessoa em

and that, those have been communicated to, communi-

si, mas, sim, o que vem de muitos.

cate. Because what they communicate is not only what
comes from thenselves, but rather what comes from many.

Álvaro Siza será tal como o Gaudí ou Alvar Aalto, que
também ficaram na história.

Álvaro Siza will be like Gaudí or Alvar Aalto, who also

Ficarão umas linhas. O percurso que um da minha idade

went down in history.

tem, num país como Portugal, confrontado com outros

There will be some lines left about me. The career that

percursos, evidentemente que não pode ter o mesmo

someone of my age has had in a country like Portugal, in

significado. É realismo, não é modéstia. Aliás, tanto me faz,

light of other careers, obviously cannot have the same im-

a verdade é essa (risos).

portance. I’m being a realist, not modest. In fact, it really
doesn’t matter to me, this is the truth (he laughs).

Erra muito?
Não tenho muita confiança. Tenho a consciência de que

Do you make many mistakes?

é como toda a gente. A maneira como projecto é a partir da

I don’t have much confidence. I am aware that every-

dúvida, em relação a coisas concretas, e dúvida em relação

one else is the same. The way I design stems from doubt,

às minhas próprias decisões. Ficarão erros, evidentemente.

with relation to concrete things, and doubt with relation to

Mas, pelo menos, não ficam como quando fiz o prédio em

my own decisions. There will be mistakes, of course. But

Berlim, que veio no jornal da Ordem dos Arquitectos, nos

at least they don’t last, like when I did the Berlin building,

anos 80: vinha a fotografia do prédio que fiz e as legendas di-

which showed up in the Architects Association newspaper,

ziam: «O prédio mais estúpido de Berlim». Não acho. E pen-

in the 1980s, with a photograph of the building I had done

sei: «Bem, pode ter grandes defeitos, mas estúpido não é».

and the caption reading: «The stupidest building in Berlin».

Como é que lida com a morte?

I don’t think it is. And I thought, «Well, it might have major

muito interessantes, colectivos. A música veio colectiva-

Any music you like to listen to?

flaws, but it’s not stupid».

mente, não em grandes recitais. Lembro-me da época em

I like to listen to music. Again, there are some very

que apareceu em força a música brasileira, a Maria Betânia,

interesting, collective periods. The music came collective-

o Gilberto Gil... Passavam-se serões a ouvir música. Depois

ly, not in large recitals. I remember the time when Brazil-

À espera dela (risos). Não penso muito nisso. Se pensarmos muito, é desagradável enquanto se está a viver. Pen-

DESENHO: «ISTO É LEÇA DA PALMEIRA» \\ DRAWING: «THIS IS LEÇA DA PALMEIRA»

How do you deal with death?

so, com muito mais medo,

By waiting for it (he

houve uma altura em que eram os Beatles. Comprei os dis-

ian music turned up in strength, Maria Betânia, Gilberto

é em ficar inutilizado e não

laughs). I don’t think about

cos todos. O branco era o meu favorito. Depois veio a fase

Gil...many an evening passed listening to music. Then

it much. If you think about

de influência política, o Paco Ibáñez, o Zeca Afonso, José

there was a time when it was the Beatles. I bought all their

it a lot, it’s unpleasant while

Mário Branco... Lembro-me de que, na noite de 24 de Abril,

records. The White Album was my favourite. Then came

you’re living. I am much

estava em casa, com um grupo de amigos, e tinha com-

the phase of political influence, Paco Ibáñez, Zeca Afonso,

more scared about becom-

prado, em Barcelona, o disco do Paco Ibáñez, que é com

José Mário Branco... I recall that, on the night of April 24, I

ing useless and not dying.

música de poesias espanholas, muito revolucionárias, e

was at home, with a group of friends, and I had bought Paco

That’s awful. I would like to

estivemos, até às duas da manhã, a ouvir o Paco Ibáñez. E,

Ibáñez’s album in Barcelona, which features songs with

amigos, é terrível, mas, para o próprio, é o melhor. O ficar

die suddenly, I think that’s a good way to go, it would be

por volta das 05:00 da manhã, telefona-me um dos ami-

very revolutionary Spanish poetry, and we were listening

incapacitado e viver ainda anos, isso é que não, até porque,

the most pleasant death (he laughs). It is very unpleasant

gos e diz: «liga o rádio». Pensei: «este tipo está maluco».

to Paco Ibáñez until two in the morning. And around 5 in

quando isso acontece, nunca se sabe verdadeiramente,

for families, friends, it is terrible, but for the person them-

Liguei o rádio. Estavam a dar as primeiras notícias do 25

the morning one of my friends calls me and says, «turn

nem os médicos sabem, se a pessoa que não fala, tem

selves, it is the best. Losing your faculties and living for

de Abril. Quando liguei, eram as marchas militares. Percebi

on the radio». I thought, «this guy is crazy». I turned on

alguma consciência ou não. Em relação a isso tenho medo.

years is not the best, not least because when that hap-

logo o que era. Toda a gente percebeu, até porque, pouco

the radio. They were announcing the first reports of the

pens, you never really know, not even doctors, whether the

antes, tinha havido um grande golpe militar. Aquilo estava

April 25th Revolution, when I turned it on, it was about the

O que é que o faz rir?

person who can no longer speak, is aware of it or not. This

iminente.

military marches. I soon realised what it was. Everyone

Um bom filme. As conversas com amigos, que, muitas

is what I am scared of.

morrer. Isso é que é péssimo.
Gostaria de morrer de repente, acho que isso é bom,
seria a morte mais agradável (risos). É muito desa-

«Penso, com muito mais medo, é
em ficar inutilizado e não morrer»
\\ «I am much more scared about
becoming useless and not dying»

gradável para as famílias, os

Algum filme que o tenha marcado?

vezes, levam ao riso. Quando estou maldisposto com
alguma coisa também me rio de mim. É uma coisa muito

understood, just because, just before, there had been a

What makes you laugh?

major military coup. It was imminent.

Muitos. Na altura, na entrada da Faculdade, foi a fase dos

A good film. Conversations with friends, which often lead

filmes neo-realistas. Tiveram um impacto enorme. Depois,

Has any film left its mark on you?

to laughter. When I am in a bad mood about something

pela vida fora, Hitchcock. Os franceses nunca me impres-

Many. At the time, when I started at university, there was

Ainda tem sonhos?

I also laugh at myself. It is a very healthy thing. And

sionaram. Gostava do Aniki Bobó. E o filme sobre o Porto, O

the phase of neo-realistic films. They had a huge impact.

Ainda.

television shows and films.

pintor e a Cidade, de Manuel de Oliveira. Muito bom.

Then, throughout my life, Hitchcock. The French never

saudável. E programas de televisão e o cinema.

impressed me. I liked Aniki Bobó. And the film about
Qual é a sua cor predilecta?

Do you still have dreams?

A cor favorita, para um arquitecto, depende das cores

I do.

aqui: as memórias. O que desenha em papel?

Very good.
And now a challenge. With regard to what we talked about

What is your favourite colour?

here: your memories. What would you draw on paper?

The favourite colour for an architect depends on the co-
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Oporto, The Artist and the City, by Manuel de Oliveira.

Foi tanta coisa...

que vai inserir no seu projecto. Não há cor favorita, há uma
cor procurada.

E agora um desafio. Em função do que nós conversamos

Alguma música que goste de ouvir...

lours he will use in his project. There is no favourite colour,

Gosto de ouvir música. Em novo, há assim uns períodos

there is a colour you’re searching for.

ENTREVISTA NA ÍNTEGRA EM // FULL INTERVIEW AT
www.villasegolfe.com

There was so much.
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TIAGO BRANDÃO
RODRIGUES
«É bom sentir que, cada vez que algo chega
ao fim, existe sempre um novo princípio» \\
«It’s good to feel that every time something
comes to a close, there is always a new
beginning»

Recebeu-nos, descontraído, no seu mundo. Naquelas

Relaxed, he welcomed us into his world. Into the place

que são as suas origens. Na terra que o viu crescer. Na

of his origins. Into the land that watched him grow. Into

casa natal. É um lugar sereno, recheado de recordações e

the house in which he was born. It is a serene place, full

de momentos em família. Ali conversámos e captámos,

of memories and family moments. There we talked and

através da objectiva, a simpatia, a amabilidade e os

captured, through the lens, the friendliness, kindness

sorrisos de Tiago Brandão Rodrigues. O homem da

and smiles of Tiago Brandão Rodrigues. The man of

Ciência que há quatro anos assumiu, com pleno sen-

science, who, four years ago, took on, with a full sense

tido de dever, o desafio político de chefiar a pasta da

of duty, the political challenge of leading the Ministry

Educação. Como cientista, é o próprio quem o diz que

of Education. As a scientist, he says of himself that he

será «para sempre cientista». Como ministro, reco-

will be «a scientist forever». As a minister, he acknowl-

nheceu que «o trabalho na Educação é muito complexo

edged that «work in education is very complex and

e multifacetado, mas necessariamente inacabado».

multifaceted, but necessarily unfinished». Although

Ainda que tenha vivido em vários países, Paredes de

he has lived in several countries, Paredes de Coura

Coura continua a ser o lugar onde mais se sente em casa.

remains the place where he feels most at home. He

Não faz planos a longo prazo, porque é um apaixonado

makes no long-term plans, because he is passionate

pelo que faz a cada momento. Mas gosta de sentir que

about what it does every moment. But he likes to feel

contribuiu para o bem-estar das outras pessoas. Tendo

that he has contributed to other people’s well-being.

sido assim a vida toda, não podia ser diferente quando

As he has been that way all his life, he couldn’t be any

se trata da Educação, da Juventude e do Desporto.

different when it comes to education, youth and sport.

TEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©PMC

Com sinceridade, não. Foi importante, primeiro, sentir

enormous challenge that António Costa had set me. I was

que tinha todos os graus de liberdade para poder dizer

in a unique scientific environment, in an exciting research

«não» ao enorme desafio que António Costa me lançava.

institute, with very interesting results and with a lot of

Estava num entorno científico único, num instituto de

exposure and recognition in the area of o
 ncology, whereby

investigação vibrante, com resultados muito interessantes

I could have clearly continued on that path in life and feel

e com muita visibilidade e reconhecimento na área da

the professional and personal fulfilment in that situation.

oncologia, pelo que poderia, claramente, continuar naquele

But I felt that it was time to return to Portugal, to engage

trilho de vida e sentir a realização profissional e pessoal

my political and civic commitment and contribute to the

naquela realidade. Mas senti que era tempo de voltar a

construction of another reality, especially after the difficult

Portugal e de colocar o meu empenho político e cívico ao

period the country was going through. But, what ultimately

serviço para contribuir para a construção de uma outra

decided my actions was the confidence and admiration

realidade, mais ainda depois do difícil período pelo qual o

I had always had in the person who had invited me, and

país estava a

who, some time later, would become the prime minister

passar. Mas o que acabou por marcar a decisão foi a

of Portugal. Four years down the line, I am still entirely

confiança e a admiração que sempre tive em quem me

convinced that this return had the strength of things that

fez o convite, e que, algum tempo depois, seria Primeiro-

really have to be done in life. Then, the most important

Ministro de Portugal. Passados quatro anos, mantenho

thing is having a vision, a programme with which you fully

totalmente a convicção de que aquele movimento de

identify, and putting together a good team to carry it out.

regresso tinha a força das coisas que têm mesmo de ser
feitas na vida. Depois, o mais importante é termos uma
visão, um programa no qual nos revemos e formarmos
uma boa equipa para o levar a cabo.
É um homem da ciência. Foi desafiado para assumir a

You are a man of science. You were challenged to take

pasta da Educação há sensivelmente quatro anos (26. Nov.

on the Ministry for Education about 4 years ago (Nov. 26,

2015). Como é que encarou esta mudança na sua vida?

2015). How did you tackle this change in your life?

Em que medida a escola
pública foi revalorizada?
Foi verdadeiramente re-

Foi efectivamente uma enorme mudança. Vivia em

It was indeed a huge change. I was living in Cambridge,

valorizada. O sector estava

Cambridge, onde era investigador científico, e ter voltado

where I was a scientific researcher and having returned to

muito fragilizado, com os

para Portugal, primeiro para ser deputado e, depois de um

Portugal, first to be an MP and, after a month, to take over

efeitos da crise económica

mês, para assumir o Ministério da Educação, foi um imenso

the Ministry of Education, was a huge challenge. As at other

e das políticas de austerida-

desafio. Como noutros momentos, e já tinha tido alguns

times, and I had already had some turning points in my life,

de que tiveram um impacto

pontos de inflexão na minha vida, fi-lo com grande honra

I did it with great honour and a sense of responsibility, but

enorme e muito marcado

To what extent has the state school system been
improved?
It has been truly improved. The sector was very weak-

«O golfe já é uma das 36
modalidades praticadas no que
costumo apelidar de maior clube
nacional: o Desporto Escolar!» \\
«Golf is already one of the 36 sports
practiced in what I usually call the
biggest club in the nation: School
Sports!»

ened, with the effects of
the economic crisis and
austerity policies having a
huge and very marked impact on education. We have
been investing in education again and recovering
lost investment, hiring and
giving more stability to all
professionals and enabling

e sentido de responsabilidade, mas também com muita

also very naturally. When I speak of responsibility, I say

sobre a Educação. Voltámos

naturalidade. Quando falo de responsabilidade, digo-o

this because I have always believed that politics can really

a investir na Educação e a

porque sempre acreditei que a política pode mesmo ser

be the art of great achievements and that, on the other

recuperar o investimento perdido, a contratar e a dar maior

sizes and we are once again making crucial investments

a arte das grandes realizações e que, por outro lado, a

hand, education is the most important area for public

estabilidade a todos os profissionais e a permitir a sua

in improvements to hundreds of schools. It is vital that the

Educação é a área mais nuclear para que as políticas

policies to really have an effect on quality of life, on the

progressão, reduzimos a dimensão das turmas e estamos

state school system is the guarantor of quality education

públicas tenham realmente efeitos na qualidade de vida,

possibilities for accomplishment and on the real eman-

novamente a fazer investimentos cruciais na requalificação

with a focus on school success and equality for all. This

nas possibilidades de realização e na real emancipação de

cipation of each of us. It is easy to understand that this

de centenas de escolas. É fulcral que a escola pública seja o

year we achieved the lowest dropout and retention rates

cada um de nós. É fácil entender que essa mudança implicou

change implied a new situation and a real opportunity. I

garante de educação de qualidade com aposta no sucesso

ever. Preschool and lifelong learning are other milestones

uma nova realidade e uma real oportunidade. Tive de

had to learn quickly, but actually many of the habits and

escolar e na equidade entre todos. Alcançámos, este ano,

on which this improvement is based. With the educational

aprender rápido, mas a verdade é que muitos dos hábitos

working methods of science, from the university, have

as taxas de abandono e retenção escolares mais baixas

communities, we have created a culture of autonomy and

e dos métodos de trabalho da ciência, da universidade,

turned out to be very helpful in organising a large team

de sempre. O pré-escolar e a educação ao longo da vida

flexibility that values the
 specific knowhow of teachers,

acabaram por ser muito úteis para organizar uma grande

that accompanies me and in building public policies and

são outros dos marcos em que assenta esta revalorização.

the projects carried out in schools, giving these commu-

equipa que me acompanha e para construir políticas

procedures for effectively managing a huge ministry. In

Com as comunidades educativas, criámos uma cultura de

nities a future.

públicas e procedimentos para gerir com eficácia um enor-

addition to this, I have also taken on the portfolio of youth

autonomia e flexibilidade que valoriza o saber específico

me Ministério. Além disso, assumi igualmente as pastas

and sport, areas which also have an indelible relationship

dos professores, os projectos realizados nas escolas, dando

da Juventude e Desporto, áreas que também têm uma

with my life and, of course, with education.

um horizonte de futuro a essas comunidades.

relação indelével com a minha vida e, obviamente, com
a Educação.

Primeiro-Ministro António Costa?
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reers. We have reduced class

How have you been trying to make assessments fairer?
In particular with regard to national exams?
The national exams have been kept, at the end of basic

Did you have any misgivings when you accepted the
challenge proposed by Prime Minister António Costa?

Teve receios quando aceitou o desafio proposto pelo

them to progress in their ca-

Como tem tentado tornar as avaliações mais justas? Nomeadamente no que diz respeito aos exames nacionais?

and secondary education, as a way of verifying what has
been learned. However, they have been complemented

Honestly, no. It was important, firstly, to feel that I had

Os exames nacionais mantiveram-se, no final dos ensinos

with ‘assessment tests’, which take place midway through

every degree of freedom to be able to say «no» to the

básico e secundário, como forma de atestar as aprendiza-

the various cycles of primary education, which are more

gens desenvolvidas. Contudo, eles foram complementados

diagnostic, qualitative and formative, giving an indication
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com provas de aferição, realizadas em momentos inter-

to schools, pupils and families as to what the students

médios dos vários ciclos do ensino básico, que têm um

have already learned and where they have room for

carácter mais diagnóstico, qualitativo e formativo, dan-

improvement. This is much more useful and exacting than

do indicação às escolas, aos alunos e às famílias de quais

just getting a mark at the end.

as aprendizagens que os alunos já realizaram e em que
aspectos precisam de melhorar. Isso é muito mais útil e
exigente do que receber apenas uma nota no final.

Have you never considered making golf a school sport?
Golf is already one of the 36 sports practiced in what I
usually call the biggest club in the nation: School Sports!

Nunca se equacionou inserir o golfe no Desporto
Escolar?

And it is played in more than 60 schools, in various
regions of the country, which meet periodically to play

O golfe já é uma das 36 modalidades praticadas no que

tournaments. There are national golf champions in School

costumo apelidar de maior clube nacional: o Desporto

Sports. We have dedicated teacher training in this sport

Escolar! E é praticado em mais de 60 escolas, em várias

and six Sports Training Centres dedicated to golf around

regiões do país, que se encontram periodicamente para

the country. I would love to have Villas&Golfe accompany

disputar torneios, havendo campeões nacionais de

one of our tournaments. Consider the invitation made!

golfe no Desporto Escolar. Temos formação específica

School Sports is indeed a fantastic programme that has

para professores neste desporto e seis Centros de Forma-

been growing from year to year, enabling many hundreds

ção Desportiva dedicados ao golfe um pouco por todo o

of thousands of students to practice sports. Recently we

país. Gostava que a Villas&Golfe viesse acompanhar um

have also invested in disabled sports, so that it can be truly

dos nossos torneios. Fica o convite! O Desporto Escolar é

inclusive.

efectivamente um programa fantástico e que tem vindo
a crescer de ano para ano,
permitindo a prática do desporto a muitas centenas de
milhares de alunos, tendo
nós recentemente apostado
também nas modalidades
adaptadas, para que possa
ser verdadeiramente inclusivo.

«Venero o campo, mas fascina-me
o conceito de colmeias humanas
que são as cidades» \\ «I worship
the countryside, but the concept
of human hives, that cities are,
fascinates me»

Now that the term is end-

diferentes de quatro países diferentes, Coura e talvez

ing, what do you take from

Moledo são os únicos sítios que sinto como casa. Somente

I worship the countryside, but the concept of human

these four years, what as-

com o facto de sussurrar estes nomes sinto a sinestesia

hives, that cities are, fascinates me. The best would be to

sessment do you make?

a acontecer. Se a minha vida fosse uma cadeira, com fa-

be able to alternate days in the countryside and in the city.

Both in terms of education/

cilidade posso pensar que três das pernas dessa cadeira

teaching and your political

estariam ligadas a essas origens.

Do you prefer the city or the countryside?

Where do you see yourself in four years?
I see myself in so many different places. I have nev-

life.
Prefere a cidade ou o campo?

er made long-term plans, because I have almost always

ment. I believe we have

Venero o campo, mas fascina-me o conceito de colmeias

felt that I was too involved and obsessed with what I was

A very positive assess-

fulfilled the mandate entrusted to us, by fulfilling the pro-

humanas que são as cidades. O melhor é mesmo podermos

Agora que o mandato está a terminar o que fica destes

gramme in the areas for which I am responsible. And we

alternar dias no campo e na cidade.

quatro anos, que balanço faz? Tanto na educação/ensino

have left education, sport and youth in a better situation

como na sua vida política.

than when we found them.

doing, at any given time.
What would make you feel more fulfilled, personally or

Onde se vê daqui a quatro anos?

professionally?

Vejo-me em tantos lugares diferentes. Nunca fiz planos

Many and very different things. But they have had,

What has been left to do in education in Portugal?

a longo prazo, porque quase sempre senti que estava

have, and I think, will always have a common denomina-

áreas que tutelo. E deixámos a Educação, o Desporto e a

Work in education is very complex and multifaceted,

demasiado envolvido e apaixonado com o que estava a

tor: to really feel that I am contributing to the well-being,

Juventude numa situação melhor do que aquela em que os

but necessarily unfinished. There are always issues to be

fazer, em cada momento.

achievement, and improvement of others. This has always

encontrámos.

completed. Not least because society is changing rapidly.

Um balanço muito positivo. Creio que cumprimos o
mandato que nos foi confiado, cumprindo o programa nas

But, as I said earlier, one of the most important aspects is
O que ficou por fazer na Educação em Portugal?

to open up a future for schools, for youth and for sport, so

O trabalho na Educação é muito complexo e multifa-

that we can continue down the path. That was one of my

cetado, mas necessariamente inacabado. Ficam sempre

main concerns.

questões por completar. Até porque a sociedade está em
mudança acelerada. Mas, como referi há pouco, um dos
aspectos mais importantes é abrir um horizonte de futuro

You are from the north of Portugal, from Paredes de
Coura. What are you pleased to say about your origins?

contributed to my well-being, my achievement and my
O que o deixaria mais realizado, quer pessoal, quer
profissionalmente?

tumours and assessing the efficacy of cancer treatments.

acho que terão sempre um denominador comum: sentir

And that’s how it is in my daily work in the interests of

efectivamente que estou a contribuir para o bem-estar,

education, youth and sport. But it is good to feel that

a realização e a superação de outras pessoas. Isso tem

every time something comes to a close, there is always a

sempre contribuído para o meu bem-estar, a minha reali-

new beginning, whereby I believe I will continue to do the
same in future projects in which I may be involved.

Much of what I am can be better understood by visiting

zação e a minha superação. Era assim na investigação que

continuar a fazer caminho. Essa foi uma das minhas

that territory. Having lived in nearly ten different places in

fazia, bem direccionada para a detecção precoce de tumo-

principais preocupações.   

four different countries, Coura and perhaps Moledo are the

res e para a avaliação da eficácia de tratamentos oncoló-

only places I feel at home. You only have to whisper these

gicos. E é assim no trabalho diário em prol da Educação,

names and I can feel the synaesthesia happening. If my life

da Juventude e do Desporto. Mas é bom sentir que, cada

were a chair, I can easily think that three of the chair’s legs

vez que algo chega ao fim, existe sempre um novo princí-

would be connected to these origins.

pio, pelo que acredito que continuarei a fazer o mesmo em

É um homem do Norte. É de Paredes de Coura. O que lhe
Muito do que sou pode ser mais bem entendido visitando aquele território. Tendo vivido em quase dez sítios
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doing, which was focused on the early detection of

Muitas coisas e muito diferentes. Mas tiveram, têm e

às escolas, à juventude, ao desporto, para que se possa

apraz dizer sobre as suas origens?

improvement. That’s how it was in the research I was

futuros projectos em que estiver envolvido.

ENTREVISTA NA ÍNTEGRA EM // FULL INTERVIEW AT
www.villasegolfe.com
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T H E F U T U R E O F S W I S S WATC H M A K I N G S I N C E 18 6 5

ANTÓNIO REBELO DE SOUSA
Economista
Economist

Muito se tem falado sobre a necessidade de se assegu-

áreas de integração, garantindo a livre circulação de

rar a mobilidade de recursos humanos no quadro da

professores e estudantes universitários, bem como de

CPLP - Comunidade dos Países de Língua Portugue-

investigadores, no conjunto de países da CPLP. Trata-

sa. Trata-se de um objectivo louvável, mas que impli-

-se de um contributo para o desenvolvimento da co-

cará uma adequada articulação entre os diferentes

munidade científica e cultural lusófona que em nada

países membros da CPLP e as respectivas áreas de

afectaria a segurança das regiões em que os diferentes

integração em que estão inseridos. Se Portugal as-

países da CPLP estão inseridos.

sumiu compromissos no quadro da UE, Cabo Verde e

Na vida é preferível começar pelo possível do que pro-

Guiné-Bissau pertencem à CEDEAO, São Tomé e

meter o impossível, gerando frustrações e, claro está,

Príncipe participa na CEMAC, Angola e Moçambique na

incompreensões radicalizantes a longo prazo.

SADC e o Brasil no Mercosul, pelo que não se apresen-

Trata-se de uma abordagem gradualista, tão do agrado

ta da maior simplicidade atingir, num curto espaço de

de reformistas como do autor deste texto e tão critica-

tempo, tal desiderato. Mas seria possível iniciar esse

da pelos partidários das sucessivas rupturas que, em

processo apostando na criação de uma União Lusófo-

regra, conduzem ao abismo. Um projecto modesto nos

na da Ciência e Cultura - ULCIC, a qual corresponde-

seus objectivos? Não, muito pelo contrário, um projecto

ria a um importante primeiro passo nesse sentido. Um

ambicioso, mas que procura ser realista.

projecto de construção da ULCIC não encontraria, em

Nem mais, nem menos...

Z E N I T H - W AT C H E S . C O M

DA CPLP

princípio, grandes resistências ao nível das diferentes

CONCERNING THE CPLP
Much has been said about the need to ensure the mo-

integration, guaranteeing the free movement of pro-

bility of human resources within the framework of the

fessors and university students, as well as researchers,

CPLP – Community of Portuguese Language Countries.

throughout all CPLP countries. This is a contribution to

This is a laudable goal, but one that will imply suit-

the development of the Portuguese language scientif-

able coordination between the different CPLP mem-

ic and cultural community that would in no way affect

ber countries and the respective areas of integration

the security of the regions in which the different CPLP

in which they are located. While Portugal has made

countries are located.

commitments within the EU framework, Cape Verde

In life it is better to start with the possible than to prom-

and Guinea-Bissau belong to ECOWAS, São Tomé and

ise the impossible, bringing about frustrations and, of

Principe participates in the ECCAS, Angola and

course, radicalising misunderstandings in the long

Mozambique in the SADC and Brazil in Mercosur,

term.

whereby it would not appear to be that simple to

This is a gradualist approach, which reformists, such

achieve, in a short space of time, such an aim.

as the author of this text, like so much, and which are

But it would be possible to start this process by focus-

so criticised by supporters of successive break ups

ing on the creation of a Portuguese Language Union

that, as a rule, lead to the abyss. A modest project in its

of Science and Culture (PLUSC), which would be an

goals? No, quite the opposite, an ambitious project, but

important first step in this direction. A construction

one that seeks to be realistic.

project for a PLUSC would not, in principle, come across

Nothing more, nothing less...

any great resistance in terms of the different areas of
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MARGARIDA
ALMEIDA

«A nossa grande missão é fazer sempre mais
e melhor» \\ «Our great mission is to always
do more and better»
TEXTO TEXT CRISTINA FREIRE \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY NUNO ALMENDRA

Quando as portas se começaram a fechar e a angústia

When the doors began to close and anxiety took hold of

tomava conta de muitas famílias, a solução, para salvar

many families, the solution, to save condemned projects,

projectos condenados, estava em si e na sua força em-

lay in her and her entrepreneurial strength. A law graduate,

preendedora. Formada em Direito, Margarida Almeida

Margarida Almeida found an opportunity in the economic

encontrou na crise económica uma oportunidade para

crisis to set up a hotel management company. With a simple

conceber uma empresa de gestão hoteleira. Com uma

structure, it offered solutions and created a market niche

estrutura simples, apresentou soluções e criou um nicho

able to meet the requirements of the most demanding

de mercado capaz de dar resposta às unidades hoteleiras

hotels. While operating in this segment she has picked up

mais exigentes. No caminho deste segmento levantou

companies in the throes of bankruptcy and attracted new

empresas em situação de insolvência e angariou novos

clients. Over the years, she has created a portfolio that

clientes. Ao longo dos anos, criou um portefólio onde

contains many luxury hotels and houses that have a story

se encontram muitos hotéis de luxo e casas que contam

to tell.

histórias.
You had failed businesses in your care; how did you deal
Teve em mãos empresas falidas, como lidou com o
processo?

with the process?
I was an administrator of a company that developed

Era administradora de uma empresa que desenvolvia

tourism projects, when the crisis that occurred between

empreendimentos turísticos, quando a crise que ocorreu

2009 and 2011 knocked on our door. As I had a legal back-

entre 2009 e 2011 nos bateu à porta. Tendo background de

ground, I realised that there was no way other than bank-

jurista, percebi que não havia hipótese, se não a insolvên-

ruptcy, no matter how much the financial partners hoped

cia, por muito boa vontade que os parceiros financeiros

otherwise. But the clients of these businesses did not feel

tivessem. Mas os clientes desses empreendimentos não

that burden. We did everything in a very organised way

sentiram esse peso. Fizemos tudo de uma forma muito

and prepared the workers for what was going to happen.

organizada e preparámos os trabalhadores para o que ia

The whole process was not easy; there were exchanges

acontecer. Todo o processo não foi fácil, foram conversas

and tense moments. We had to explain to the people

e momentos tensos, tivemos de explicar às pessoas que

why they were going to lose their job. I was in the same

iam ficar sem emprego. Eu estava na mesma situação, mas

situation, but I would be the last one to leave.

seria a última a sair.
And you created a new company: Amazing Evolution.
E criou uma nova empresa: a Amazing Evolution.

At the end of 2012, to my great surprise, one of the

No final de 2012, para minha grande surpresa, uma das

international financial institutions that was supporting

instituições financeiras internacional que apoiava um dos

one of the projects, that we didn’t let go down, asked me to
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projectos, que não deixámos cair, pediu-me para enviar

send a proposal because they liked the approach we took

uma proposta porque gostaram da abordagem que tive-

in the process. I understood that I did not have a business

mos no processo. Percebi que não tinha empresa para

to make the proposal. It was all a bit of a rush and, in the

fazer a proposta. Foi uma correria e, na constituição, surgiu

process of setting up the company, the name Amazing

o nome Amazing Evolution. Lembro-me de ter pensado

Evolution came up. I remember thinking it would be too

que seria demasiado ostensivo, mas uma amiga que

ostentatious, but a friend who works with brands liked the

trabalha com marcas gostou do nome e fiquei convencida.

name and I became convinced. I asked her to create a logo

Pedi-lhe para criar um logótipo com um trevo, porque na

with a clover, because nothing is done without luck in life.

vida nada se faz sem sorte.
How did investors find out about your business?
Como é que os investidores tiveram conhecimento da
sua empresa?

At the banks, many private clients started wanting to
develop hotel projects, fully aware that they didn’t know

Nos bancos, muitos clientes private começaram a que-

anything about hotel management. We started with a

rer desenvolver projectos hoteleiros, com a consciência

Portuguese family office, then came the second and third.

de que não entendiam nada de gestão hoteleira. E nós co-

Today we have sixteen hotels in operation, five more in the

meçámos com um family office português, depois veio o

planning stages and more than 50% of our assets are from

segundo e o terceiro, hoje temos dezasseis hotéis em ope-

private investors.

ração, mais cinco em projecto e mais de 50% dos nossos
activos são de investidores privados.

What does Amazing do exactly?
We are a hotel management body, but we don’t just

Em concreto, o que faz a Amanzing?

manage the project. We have a team, with various skill

os alunos de que a hotelaria existe porque existem clientes

there are customers who pay to stay in hotels. So we have

Somos uma entidade de gestão hoteleira, mas não faze-

sets, which allows us to keep track of everything, from the

que pagam para ficar em hotéis. Por isso, temos de os tratar

to treat them well in order for them to remember this good

mos só a gestão do projec-

idea to opening to the pub-

bem para que eles recordem uma boa experiência e, assim,

experience and to come back, becoming regular guests of

to. Temos uma equipa, com

lic. We supervise the con-

voltem, passando a ser clientes regulares da unidade hote-

the hotel and this is what the schools still do not teach.

struction work, as we are

leira, e isso as escolas ainda não ensinam.

valências várias, que nos
permite acompanhar tudo,
desde a ideia à abertura ao
público. Supervisionamos o
trabalho de construção, não
sendo construtores, mas
para perceber se está tudo
dentro dos custos e para
que seja harmonioso para o
cliente final. Acompanha-

«Temos dezasseis hotéis em
operação, mais cinco em projecto e
mais de 50% dos nossos activos são
de investidores privados» \\ «We
have sixteen hotels in operation,
five more in the planning stages and
more than 50% of our assets are from
private investors»

mos também o licencia-

everything is within budget

Então a Margarida também faz formação?

and that it is harmonious

Sim. A Amazing tem um elemento dentro da sua estrutu-

future employees. And the last interview is with me. Those

for the final client. We also

ra que faz o coaching aos futuros colaboradores. E a última

who choose the tourism sector must like serving others,

keep an eye on the licensing

entrevista é feita comigo. Quem opta pelo sector do turis-

whether in accounting or in the front office. They must be

process because tourism

mo tem de gostar de servir o outro, seja na contabilidade

prepared to serve others and, when working, the interests

projects have their own set

ou no front office, tem de estar disponível para servir o

of others always come before theirs. This is what work is

of regulations and we have

outro e, quando está a trabalhar, o outro está à fren-

about in the hotel business.

experience in the sector. In

te dos seus interesses e da sua pessoa, isto é o trabalho

operational terms, we do the

de hotelaria.

mento porque os projectos turísticos têm regulamentação

hiring of those who will work in the operation. We take on

própria e nós temos experiência no sector. Em termos ope-

the role of the general manager and manage on behalf of

racionais, fazemos a contratação de quem vai trabalhar na

the owner.

Yes. Part of our structure at Amazing deals with training

You recently started managing ‘Local Accommodation’.
Was that another opportunity?

Recentemente começou a gerir Alojamento Local. Foi
mais uma oportunidade?

Yes, and again, almost by chance. We have a client, a private investor, who bought a house and asked me if I was

Sim e, mais uma vez, quase por acaso. Temos um cliente,

also doing management in the Local Accommodation

Have you ever thought about having your own hotels?

um investidor privado, que comprou uma casa e pergun-

segment and I thought straight away that it could be in-

operação, assumimos a figura do director-geral e gerimos
por conta do proprietário.

So you also train people?

not builders, so as to see if

No. We don’t want to have hotels, although it is tempting.

tou-me se também fazia a gestão no segmento do Aloja-

teresting. We developed a sub-brand and created Amaz-

Alguma vez pensou em ter os seus próprios hotéis?

The project we manage feels like ours. I can say that they

mento Local e pensei logo que era interessante. Desenvol-

ing Homes and Villas. We do the check in at the house, we

Não. Nós não queremos ter hotéis, apesar de ser aliciente.

are all mine, in the sense of responsibility, giving the best

vemos uma submarca e criámos a Amazing Homes and

serve breakfast, we do the daily cleaning... But there is one

O projecto que gerimos sentimos como nosso. Posso dizer

service to the client, translating into greater profitability

Villas. Fazemos o check in em casa, servimos o pequeno-

particular detail: the houses have to have a story to tell.

que são todos meus, no sentido de responsabilidade, dando

for the owner. Our great mission is to always do more and

-almoço, fazemos a limpeza diária... Mas há uma particu-

o melhor serviço ao cliente, traduzindo-se em maior ren-

better, so that we can be a benchmark in the market.

laridade, as casas têm de ter uma história para contar.

tabilidade para o proprietário. A nossa grande missão é

Hotels exist to serve customers and it is the customers

fazer sempre mais e melhor, para que sejamos uma refe-

that are the focus of our attention.

rência no mercado. Os hotéis existem para servir clientes e
são os clientes que estão no centro da nossa atenção.

And where are you finding the teams to run those

How do you feel in this job?
Very happy. I feel very fortunate to get to have a team -

Como se sente neste trabalho?

with employees who came from the other company (with

Muito feliz. Sinto-me muito afortunada no sentido de

me for more than 15 years) and others who joined the new

conseguir ter uma equipa – com colaboradores que já vi-

company - that makes me feel that I’m on the right track.

nham da outra empresa (comigo há mais de 15 anos) e

We are about thirty people and I feel like this is my home.

This is very difficult. Few people are let out of specialist

outros que entraram com a nova empresa – que me faz

I am surrounded by an amazing family.

É muito difícil, as escolas da especialidade libertam

schools and I think it is necessary to pass on the message

sentir que estou no caminho certo. Somos cerca de trinta

poucas pessoas e acho que falta passar a mensagem para

to these students that the hotel industry exists because

pessoas e sinto que esta é a minha casa, estou rodeada por

hotels?
E onde vai buscar as equipas para gerir esses hotéis?

uma amazing family.
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OPINIÃO \\ OPINION

JOSÉ MANUEL FERNANDES
Eurodeputado, professor e político português
Member of European Parliament, teacher and portuguese politician

O urgente é a acção!
O Mundo, mais do que nunca, precisa de uma União Euro-

valores e apoiar o desenvolvimento, sobretudo em África -

peia forte, coesa e exemplar. Tem de ser líder, luz e farol, na

onde devemos actuar com os «olhos» de África, apoiando

defesa da democracia, do Estado de Direito, da sustentabi-

um ambicioso plano de investimentos. Os africanos

lidade ambiental.

merecem trabalhar, viver em Paz, serem felizes na sua

Os desafios globais - onde destaco as alterações climáticas

Terra. Desta forma, poderemos controlar as migrações, que

- nunca serão vencidos com soluções individuais. Infeliz-

também exigem uma actuação conjunta, coordenada e

mente, o nacionalismo, o individualismo e o ódio vão alas-

proactiva.

trando. A «visão» é a do resultado imediato, do curtíssimo

A solução está na partilha, no compromisso, na recipro-

prazo. A UE não está imune, como provam o Brexit e os

cidade e na solidariedade. Note-se que a solidariedade

vários ataques ao Estado de Direito na UE. Os extremismos

implica sustentabilidade ambiental e económica. Somos

vão-se alimentando e crescendo.

solidários com as gerações futuras, se lhe deixarmos um

Não nos podemos resignar. Não vamos desistir!

planeta onde possam viver com qualidade e se não as

A UE tem de ter uma economia forte, competitiva, ami-

sobrecarregarmos de dívidas.

ga do ambiente, produtiva, que promova a inovação e o

O Parlamento Europeu e a Comissão Europeia têm esta

empreendedorismo, com o objectivo de se alcançar a pros-

«visão e ambição». O Conselho, os Estados-Membros

peridade e o bem-estar social, de forma a que ninguém

estão na mesma «onda» quando se trata de proclama-

fique para trás. Em simultâneo, a UE tem de ser exemplo

ções. Quando é para decidir, ou adiam ou negam as procla-

para reforçar o seu papel enquanto actor global, exportar

mações. O urgente não é a proclamação, é a acção!

We urgently need to act!
More than ever, the world needs a strong, cohesive and

export values and support development, especially in

exemplary European Union. It must be a leader, guiding

Africa – where we must act with the «eyes» of Africa,

light and beacon, in the defence of democracy, the rule

supporting an ambitious investment plan. Africans

of law, environmental sustainability.

deserve to work, to live in peace, to be happy in their

Global challenges – of which I would highlight climate

land. In this way we will be able to control migration,

change – will never be overcome with individual

which also requires joint, coordinated and proactive

solutions. Unfortunately, nationalism, individualism

action.

and hatred are spreading. The «vision» is that of the

The solution lies in sharing, commitment, reciprocity

immediate result, the very short term. The EU is not

and solidarity. It should be noted that solidarity implies

immune, as Brexit and the various attacks on the rule

environmental and economic sustainability. We stand

of law in the EU prove. Extremisms are being fed and

by future generations if we leave them with a planet

are growing.

where they can live with quality and if we do not burden

We cannot resign ourselves to it. We will not give up!

them with debt.

The EU must have a strong, competitive, environmen-

The

tally friendly, productive economy, which promotes

Commission have this «vision and ambition». The

innovation and entrepreneurialism, with the aim of

Council, the Member States are on the same

achieving prosperity and social welfare, so that no

«wavelength» when it comes to proclamations. When

one is left behind. At the same time, the EU must set

it is time to decide, proclamations are either postponed

an example to strengthen its role as a global player,

or denied. Proclamation isn’t what is urgent, action is!
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DIOGO INFANTE
«Poder dar um contributo a um espaço
que me deu uma oportunidade tem algo
de simbólico» \\ «Being able to make a
contribution to a space that gave me an
opportunity has something symbolic
about it»

Foi no Algarve que pisou, pela primeira vez, um palco,

Diogo Infante set foot on stage for the very first time

e a personagem de um jovem idealista levou Diogo

in the Algarve. The role of a young idealist led him to

Infante a acreditar que representar era algo sério e

believe that acting was something serious and for the

para o resto da vida. Para ganhar dinheiro e ajudar em

rest of his life. To earn money and help at home, he took

casa, faz um curso de turismo, trabalhando como guia-

a course in tourism, and worked as a guide. But his

-intérprete. Mas ser actor foi mais forte e regressa a

desire to be an actor proved more powerful and so he

Lisboa, onde nasceu, para ingressar no Conservatório.

returned to Lisbon, where he was born, to attend the

Fez novelas, séries e cinema. E, no teatro, chegou a

conservatory. He has appeared in soap operas, series

encenador e produtor. Já realizou uma curta-metragem,

and films. And, in the theatre, he made it to director and

que foi a Cannes, e tem um guião escrito para um filme.

producer. He has already made a short film, which went

De regresso ao Teatro Trindade, agora como director

to Cannes, and has written a script for a film. Returning

artístico, apostou numa programação onde há clássicos,

to the Teatro Trindade, now as artistic director, he has

mas também haverá música.

backed a programme that features classics, but there
will also be music.

TEXTO TEXT CRISTINA FREIRE \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY NUNO ALMENDRA

O Algarve foi importante para si e para o seu futuro?

Was the Algarve important for you and your future?

Foi lá que vivi a minha adolescência, e a primeira vez

That was where I spent my adolescence, and the first

que pisei um palco, tinha 17 anos, foi no Teatro Lethes,

time I set foot on a stage. I was 17 years old and it was at

em Faro. É uma sala muito bonita, uma réplica do São

the Teatro Lethes in Faro. It is a very beautiful theatre,

Carlos, em miniatura. Simultaneamente, tirei um curso

a replica of the São Carlos theatre, on a much smaller

de guia-intérprete, direccionado para o turismo. Estava

scale. At the same time, I took a tourism guide course. I

no Algarve e precisava de ganhar dinheiro.

was in the Algarve and needed to earn money.

Quando subiu ao placo percebeu que o turismo não
teria futuro consigo?

When you went on stage, did you realise that tourism
would have no future with you?

Sim, tive essa consciência. A peça chamava-se «Os

Yes, I did become aware of that. The play was called

Cães», de Tone Brulin, um autor belga. Era uma peça

«The Dogs» by Tone Brulin, a Belgian playwright. It

sobre o apartheid, na África do Sul, e eu fazia um jovem

was a play about apartheid in South Africa, and I played

idealista, romântico, contestatário que se revoltava

a young, idealistic, romantic, protester, who turned

contra o pai, que era um bóer. Esse texto foi um desafio

against his father, who was a Boer. This text was a major

forte, levando-me a perceber o que queria mesmo.

challenge, leading me to realise what I really wanted.

Manteve durante algum tempo ambas as actividades.

You kept up both jobs for some time.

A vida nem sempre nos coloca no sítio certo na hora

Life doesn’t always put us in the right place at the

certa, e foi assim, durante algum tempo, até que, já como

right time, and it went on like this for some time, until,

guia profissional e com a vida mais ou menos instalada,

when I was already working a professional guide and

Sente que os vários executivos têm desvalorizado a

enthusiastic about this challenge. And we have had

perto dos 21 anos, perce-

was more or less settled in

bi que estava a passar ao

my life, at around the age

Nós, infelizmente, não sabemos valorizar o papel das

of 21, I realised that I was

artes e da cultura, na formação das pessoas, e isso re-

letting my dream, to be a

flete-se no Orçamento de Estado. Acho que devíamos

professional actor, pass me

estar noutro patamar. Esta é uma questão que deveria

by, with all its limitations

começar na escola, os planos curriculares dos miúdos

Unfortunately we don’t know how to value the role

and difficulties in a coun-

deveriam ter mais disciplinas artísticas, sensitivas,

of the arts and culture in people’s education and this

try like ours was thirty

que permitissem desenvolver outras competências,

is reflected in the state budget. I think we should be on

years ago.

que não só a Matemática e o Português, com todo o

another level. This is an issue that should begin in school.

respeito por estas disciplinas.

Children’s curricula should contain more artistic and

lado de um sonho, ser actor
profissional, com todas as
limitações e dificuldades
num país como era o nosso,
há trinta anos.
Foi quando decidiu vol-

«Nós, infelizmente, não sabemos
valorizar o papel das artes e da
cultura na formação das pessoas»
\\ «Unfortunately we don’t know
how to value the role of the arts and
culture in people’s education»

tar para Lisboa?
A família reuniu-se toda, éramos poucos, só nós os
três: eu, a minha mãe e a minha avó. Disseram-me para

cultura?

So that’s when you decided to go back to Lisbon,
right?

the opportunity to test a different management model,
focusing on our own productions.
Do you feel that the various governments have
undervalued culture?

sensitive subjects, which would allow them to develop
As estruturas públicas poderiam dar mais algum

other skills, not only mathematics and Portuguese,

fazer o que entendesse que elas ficariam bem. Enten-

The family all got together. There weren’t many of

-da-se «bem» sem o meu contributo para a casa. E

us, just us three: me, my mother and my grandmother.

O que acontece é que hoje em dia a maior parte das

parti. Felizmente tudo correu muito bem. Fui para o

They told me to do whatever I thought was right, and

estruturas, com vocação de serviço público, faz tempo-

Could public structures make a contribution?

Conservatório e, passado um ano, já estava a trabalhar

they would be fine. By «fine» they meant without my

radas e programações elitistas, para nichos de merca-

What happens is that nowadays most public service

como actor. Primeiro no Teatro Nacional e, depois, a fazer

contribution to the household. And I left. Luckily every-

do, e isso não traz resultados quantitativos, porque não

structures organise elitist seasons and programmes,

cinema e televisão foi uma sequência até hoje.

thing went very well. I went to the conservatory and,

deixam lastro. Há uma intelectualidade que se autoa-

for market niches, and this does not bring results

after a year, I was already working as an actor. Initially

limenta, uma intelectualidade a trabalhar para outra

in terms of quantity, as there is no ballast. There are

at the National Theatre and then in film and television –

intelectualidade e o público é arredado. Isto deixa-me

self-nurturing intellectual circles, intellectual circles

a sequence that has replayed up to this day.

desconfortável, porque acredito e trabalho para a

working for other intellectual circles, and the public

democratização do acesso à cultura, acredito verdadei-

is kept away. This leaves me feeling uncomfortable,

ramente nisto.

because I believe in and work towards the democrati-

E agora está de novo no Trindade. Terá sido coincidência ou destino?
Gosto mais de pensar que é destino, é uma espécie
de ciclo que se fecha. Da mesma forma que me estreei
no teatro profissional no Dona Maria e acabei por ser

And now you’re back at the Trindade. Is this coinci-

contributo?

dence or fate?

with all due respect for these subjects.

sation of access to culture. I truly believe in this.

director artístico, estreei-me no Trindade, como

I like to think that it’s fate; it’s a kind of circle that is

encenador, e, agora, aqui estou, como director artístico.

closing. In the same way that I made my debut in pro-

Poder voltar a esta casa e poder dar um contributo a

fessional theatre at the Dona Maria and ended up be-

Faltam fazer ainda muitas, a idade e a experiência

um espaço que me deu uma oportunidade tem algo de

ing artistic director, I made my debut as a director at

vai-nos permitindo ambicionar outro tipo de persona-

There are still many left to play; age and experi-

simbólico. Estou muito empenhado e entusiasmado

the Trindade, and now here I am as artistic director.

gens. Hoje, aos 50 anos, posso fazer papéis que não fazia

ence allow us to aspire to other kinds of roles. Today,

com este desafio. E tivemos oportunidade de testar um

Being able to return to this house and being able to

aos 30. A idade leva-nos naturalmente a ter acesso a

at the age of 50, I can play roles I didn’t play at 30. Age

modelo de gestão diferente, apostando nas produções

contribute to a place that gave me an opportunity has

outros mundos e a outras dimensões. Programei, para

naturally brings us into contact with other worlds and

próprias.

something symbolic about it. I am very committed and

o Trindade, o «Ricardo III», e irei dar o meu contributo

other dimensions. I have added «Richard III» to the
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Já fez tantas personagens. Falta alguma que gostasse
mesmo de fazer?

You have already played so many characters. Are
there any left that you would really like to play?
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como actor. É uma personagem que, confesso, nunca

programme for the Trindade, and I will make my contri-

me passou pela cabeça fazer. Achei que não era um

bution as an actor. It is a character that, I confess, I have

papel para mim.

never thought about playing. I thought that it wasn’t a
role for me.

Porque foi considerado um ser fraco?
É uma personagem fisicamente muito debilitada, e eu

Because he was considered a weak being?

sou grande e um bocadinho imponente. Queria muito

He is a physically very weak character, and I’m big

um desafio e pensei que seria bom. É improvável, não é

and a little bit imposing. I really wanted a challenge and

previsível, não é óbvio, e isso vai obrigar-me a reduzir

I thought it would be good. It’s unlikely, it’s not predict-

fisicamente e a transformar-me e ao fazê-lo espero

able, it’s not obvious, and this will force me to physically

surpreender o público nessa abordagem.

reduce and transform myself and in doing so I hope to
surprise the audience in this approach.

Já tem anunciado o «Chicago».
O «Chicago» é um sonho antigo. Quando era muito

You’ve already announced «Chicago».

pequenino, com 7 ou 8 anos, depois de ver o filme «Uma

«Chicago» is an old dream. When I was very little,

Serenata à Chuva», comecei a dançar, tal como o prota-

seven or eight years old, after watching the film

gonista, com o chapéu e a cantar. Cresci fascinado por

«Singin’ in the Rain» I started to dance, like the pro-

musicais. E, quando me tornei actor e finalmente ence-

tagonist, with the hat and singing. I grew up fascinat-

nador, fiz o «Cabaret» no

ed by musicals. And when

Maria Matos. Depois, an-

I became an actor and in

dei alguns anos a pensar
no «Chicago» até que me
cruzei com a Sandra Faria,
da Força de Produção, e ela
desafiou-me, e levantámos o projecto. Estreia dia
11 de Setembro e nunca foi
produzido em Portugal.
Será uma versão nova e

«Acredito e trabalho para a
democratização do acesso à cultura,
acredito verdadeiramente nisto» \\
«I believe in and work towards the
democratisation of access to culture.
I truly believe in this»

original. Todos os que já vi-

the end a director, I did
«Cabaret» in the Maria
Matos. Then I spent a few
years

thinking

about

«Chicago» until I bumped
into Sandra Faria from
Força de Produção, and
she challenged me and
we got the project up
and running. It will pre-

ram o espectáculo, noutros locais, vão ver que o nosso

miere on September 11 and has never been produced in

não é nada assim.

Portugal. It will be a new and original version. Anyone
who has seen the show at other venues, will see that

Algo que ainda não tenha realizado...

ours is nothing like that.

Realizei uma curta que foi a Cannes, chama-se «Olga
Drummond», é uma história sobre velhos actores,

Is there anything you haven’t done yet...

numa casa de artistas. É uma homenagem aos autores

I made a short film that went to Cannes. It’s called

e tive a possibilidade de dirigir um elenco notável, entre

«Olga Drummond». It’s a story about old actors in an

muitos, a Eunice Muñoz e o Ruy de Carvalho. Foi uma

artists’ residence. It is a tribute to the acting profession

estreia muito auspiciosa e teve apoio da RTP, por isso,

and I had the chance to direct a remarkable cast, among

mais tarde ou mais cedo, será exibida e, se tudo correr

many others, Eunice Muñoz and Ruy de Carvalho. It was

bem, fará uma boa carreira comercial. Mas tenho a

a very auspicious premiere and had the support of RTP,

ambição de realizar uma longa-metragem. Já escrevi

so sooner or later it will go on show and, if all goes well,

um guião, vou tentar encontrar os apoios, porque não

it will perform well commercially. But my ambition is to

me sacio com facilidade, nem rapidamente, e gosto de

make a feature film. I have already written a script, I will

novos desafios.

try to find financial backing, because I don’t get satisfied
easily, or quickly, and I like new challenges.
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ANTÓNIO MAIA
«A ironia é a melhor arma!»
«Irony is the best weapon!»

É artista plástico e jornalista, e a sua actividade divide-

He is an artist and a journalist, dividing his work

-se entre o cartoon e a pintura. António Maria de Almeida

between cartoons and painting. António Maria de

Calado da Maia nasceu em Rio Maior, em 1951. Quise-

Almeida Calado da Maia was born in Rio Maior in 1951.

ram as voltas da vida que, depois de ter frequentado

The twists and turns of life decided that, after hav-

três cursos superiores, o talento para o desenho e a

ing attended three courses in higher education, his

pintura herdado da mãe falasse mais alto, assim como

talent for drawing and painting, which he had inher-

o seu «inflamado espírito crítico». Um espírito irónico e

ited from his mother, had the final word, just as his

calado, tal como um dos seus apelidos, mas que mate-

«inflamed critical spirit». An ironic and quiet spirit,

rializa em cartoons e que é, afinal, um brado bem audível,

just like one of his surnames [Calado means quiet],

«um tiro certeiro no alvo», pondo a nu as fragilidades

but which materialises in cartoons and which is, after

da sociedade. Começou a publicar cartoons em 1978 no

all, a very audible cry, «a clear shot at the target»,

semanário Edição Especial, mas outras colaborações

exposing the weaknesses of society. He started pub-

se seguiram com os jornais Tempo, A Tribuna, Expresso,

lishing cartoons in 1978 in the weekly Edição Especial,

o Semanário, A Capital, o jornal 24 Horas e as revistas

but other collaborations soon followed with the

Fortuna e Villas&Golfe, entre outros. Actualmente

newspapers Tempo, A Tribuna, Expresso, Semanário,

publica cartoons no Correio da Manhã. Ainda que António

A Capital, the newspaper 24 Horas and magazines

Maia transfira o humor para a ponta de uma caneta,

Fortuna and Villas&Golfe, among others. He currently

ao qual adiciona ironia, sarcasmo, criatividade e um

publishes cartoons in the Correio da Manhã. Although

conhecimento do mundo que o rodeia, ele não o esgota,

António Maia transfers humour to the tip of a pen,

tal como testemunhamos nas palavras que se seguem.

to which he adds irony, sarcasm, creativity and an

Tem feito muitas exposições individuais e colectivas,

awareness of the world surrounding him, he doesn’t

tanto de cartoons como de pintura, em Portugal e no

use it up, as we can bear witness to in the words

estrangeiro, e já ganhou inúmeros prémios. São mais

below. He has held many solo and collective exhi-

de 40 anos a fazer da «ironia a melhor arma». Aliás,

bitions, as much with cartoons as with paintings, in

também a pintura «por vezes, descai, pecadora, para o

Portugal and abroad, and has won numerous awards.

humor e crítica social». Gil Vicente haveria de concordar!

He has been making «irony the best weapon» for
more than 40 years. In fact, his painting has also
«sometimes, sinfully, slipped towards humour and
social criticism». Gil Vicente would have agreed!

TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DIREITOS RESERVADOS

Há muitas figuras apetecíveis para retratar. Só

There are many tempting figures to portray. But, as

que, como o cartoon, por assim dizer, vai ‘eternizar’ os

the cartoon, so to speak, will ‘eternalise’ the featured

políticos visados, alguns não são suficientemente

politicians, some are not good, bad, corrupt, active, etc.

bons, maus, corruptos, activos, etc., para merecerem

enough, to deserve a cartoon!

um cartoon...!
Have you ever been censored or prosecuted? If so,
Já alguma vez foi censurado ou processado? Se sim,
quer contar-nos por que razão?

would you like to tell us why?
I’ve never been censored or prosecuted. I received

Nunca fui censurado ou processado. Recebi vários

many ‘messages’ and it went no further than that.

‘recados’ e não passou disso. Penso, aliás, ao contrário

Actually, contrary to what is believed, I think that the

do que se julga, que o cartoon deve ser um tiro certeiro

cartoon must be a clear shot at the target, in such a way

no alvo, de tal maneira que o visado não tenha hipótese

that the target has no chance to return fire. And for that,

de ripostar. E, para isso, a ironia é a melhor arma. Não o

irony is the best weapon. Not the insult, the personal

insulto, o ataque pessoal.

attack.

Há algum tema que ainda seja ‘proibido’ em Portugal?
E noutras geografias?

Is there any topic that is still ‘forbidden’ in Portugal?
And in other places?

Em Portugal, julgo que já não existem temas tabus,

In Portugal, I believe that there are no longer any

proibidos, inabordáveis. A democracia e a liberdade de

taboos, or forbidden, unapproachable topics. Democ-

expressão são as culpadas. Nós e grande parte do mundo

racy and freedom of expression are to blame. We and

ocidental somos a excepção. Em grande parte do mundo

much of the Western world are the exception. In much

que vive com fanatismos religiosos, em ditaduras,

of the world that lives with religious fanaticism, in

teocracias ou pseudo-democracias, esta liberdade de

dictatorships, theocracies or pseudo-democracies, this

crítica não existe. Há carEstudou Direito, Sociologia e História da Arte. Que

You studied law, sociology and history of art. What

toonistas, mas condena-

voltas lhe deu a vida, ou o António deu à vida, para

tricks has life played on you, or have you played on it, to

dos a louvar o regime e

chegar ao mundo dos cartoons?

finally reach the world of cartoons?

a atacar os ‘inimigos’ do

freedom of criticism does

«Casei com o cartoon, não há dúvida.
Mas tenho uma vida paralela e
agitada com a pintura»\\ «I married
the cartoon, there’s no doubt. But I
have a parallel and troubled life
with painting»

not exist. There are cartoonists there, but they
are condemned to praise

Na verdade, frequentei três cursos universitários. A

I did indeed attend three university courses. Half

meio de Sociologia, o serviço militar, a revolução e os

way into sociology, military service, the revolution,

tempos agitados mudaram tudo. Depois a insatisfação,

and troubled times changed everything. Then dis-

novos tempos, novas políticas e visões fizeram o resto.

satisfaction, new times, new policies and visions did

Até que o jeito para o desenho e um inflamado espírito

the rest, until my knack for drawing and an inflamed

Casei com o cartoon, não

crítico levaram-me às redacções de jornais. Aí descobri

critical spirit took me to the newsrooms. There I discov-

há dúvida. Mas tenho uma

como utilizá-los de forma jornalística e artística. A vida

ered how to use them journalistically and artistically.

vida paralela e agitada com a pintura. Penso que um e

there’s no doubt. But I have a parallel and troubled life

dá, sem avisar, as voltas que lhe apetece.

Life plays, without warning, the tricks that it fancies.

outra não desconfiam, embora...

with painting. I don’t think either of them have any

mesmo.
Que papel assume a pintura na sua vida?

the regime and attack its
‘enemies’.
What role does painting
play in your life?
I married the cartoon,

suspicions, but...
Tem alguma formação em artes, ou é autodidacta?
Sou autodidacta. Herdei de minha mãe o talento para
o desenho e para a pintura.

Do you have any training in the arts, or are you
self-taught?
I’m self-taught. I inherited the talent for drawing and
painting from my mother.

Vivemos momentos – políticos, sociais, etc. – o
suficientemente conturbados para o inspirarem a criar
cartoons?

Are we going through troubled enough times - political, social, etc. - to inspire you to create cartoons?

Se tivesse de integrar a sua pintura em algum movimento artístico, qual seria?
A minha pintura não tem vontade de se definir. Já eu

If you had to integrate your painting into some artistic
movement, what would it be?

posso dizer qualquer coisa. Acho que não se integra

My painting has no desire to be defined. But it’s not

em nenhuma corrente passada ou contemporânea. As

for me to say. I don’t think it fits into any past or con-

classificações são redutoras. É uma pintura batida pela

temporary movement. Classifications simplify things

vida actual e que, por vezes, descai, pecadora, para o

too much. It is painting struck by current life and

humor e crítica social. E sempre figurativa.

sometimes it sinfully slips towards humour and social

Os nossos políticos e outros actores sociais têm sido

Our politicians and other social players have shown

de uma generosidade comovente para com este pasma-

a touching generosity towards this stunned cartoonist.

do cartoonista. Um país governado, há décadas, por for-

A country governed for decades by the formidably

midáveis medíocres e extraordinários incompetentes,

mediocre and the extraordinarily incompetent, who

que nos levaram a todas as dificuldades possíveis e

have led us to all possible and imaginable difficulties, is

Os prémios são sempre um sinal de que os nossos tra-

Awards are always a sign that your work has touched

imaginárias, é sempre uma fonte de inspiração. Como

always a source of inspiration. As someone once said,

balhos tocaram alguém, alguns. Se ao expor o que sin-

someone, some people. If by exposing what I feel, what

alguém dizia, os homens nascem livres e iguais. Só que,

all men are born free and equal. But then there are those

to, o que imagino, emociono outras sensibilidades e vi-

I imagine, I bring out other sensibilities and visions,

depois, há os que vão para a política.

who go into politics.

sões, o papel dessas obras está completo. Não trabalho

the role of these works has then been achieved. I don’t

para a gaveta. Esforço-me, sim, para que as minhas

work to see things go in the drawer. But I do strive for my

obras façam o seu caminho no meio dos outros. Talvez

works to make their way through others. Maybe they

consigam.

will.

Há alguma figura ‘apetecível’ que ainda não tenha retratado?
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Is there any ‘tempting’ figure that you have yet to
portray?

critique. And it’s always figurative.
O que significam os inúmeros prémios que tem
recebido?

What do the many awards you have received mean?
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Museu do Côa

Côa Museum

Foi pensado como um miradouro debruçado sobre a paisagem,

It was designed as a lookout point overlooking the landscape,

um lugar privilegiado para se admirar o Parque Arqueológico

a prime location from which to admire the Archaeological Park

do Vale do Côa e o Alto Douro Vinhateiro. Os arquitectos Camilo

of the Côa Valley and the Winegrowing Upper Douro. Architects

Rebelo e Tiago Pimentel criaram um edifício sem tempo, sin-

Camilo Rebelo and Tiago Pimentel have created a time-

tonizado com o presente e a pré-história, gerando um diálogo

less building, in tune with the present and the prehistory,

sussurrado com os montes e vales à sua volta (lugares mágicos

generating a whispered dialogue with the surrounding hills

onde se escondem os achados arqueológicos deste território).

and valleys (magical places hiding the archaeological finds of

O betão com pigmentos minerais acentua essa fusão, criando

this territory). The concrete with mineral pigments accentu-

uma passagem branda entre o exterior e o interior. Entra-se

ates this fusion, creating a soft passage between the exterior

por uma rampa e recebe-se o legado rupestre do Côa através

and the interior. The museum is entered via a ramp and inside

de imagens, réplicas e informações, havendo ainda três salas

you are shown Côa’s rock art legacy through images, replicas

para exposições temporárias.

and information. There are also three rooms for temporary
exhibitions.

Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas
Tem cor de lava e uma força serena que lhe sublima as formas.

Archipelago - Contemporary Arts Centre

O basalto, o betão armado e as superfícies brancas criam um

Its colour is that of lava and it has a serene force that sub-

jogo cromático que celebra o passado e realça o presente,

limates the forms. Basalt, reinforced concrete and white

começando por dar aos visitantes um forte sentido do lugar.

surfaces create a chromatic interplay that celebrates the

Está-se, afinal de contas, nos Açores e aqui os milénios, os

past and highlights the present, starting by giving visitors a

séculos e as décadas pesam de forma especial. O Arquipélago

strong sense of place. It is, after all, on the Azores and here the

abriu em 2015 para mostrar o melhor da arte contemporânea,

millennia, the centuries and the decades weigh have a

tendo sido desenhado pelo gabinete Menos é Mais Arquitectos

special importance. The Archipelago opened in 2015 to exhibit

com João Mendes Ribeiro. Nasceu das ruínas de uma antiga

the best in contemporary art. It was designed by the firm

fábrica de álcool e tabaco, a que foram acrescentadas algumas

Menos é Mais Arquitectos with João Mendes Ribeiro, rising

novas construções, e é já um ex-líbris arquitectónico nacional.

from the ruins of an old alcohol and tobacco factory, to which
some new constructions were added. The centre is already a
national architectural highlight.

ARQUIPÉLAGO – CENTRO DE ARTES CONTEMPORÂNEAS \\ ARCHIPELAGO - CONTEMPORARY ARTS CENTRE

MUSEU DO CÔA \\ CÔA MUSEUM

ART

CULTURE

LUGARES
CONTEMPORÂNEOS
Eis a nova geração de museus e centros de arte
Here are the new generation museums and
art centres
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6 PAULO PACHECO; 7-9 DIREITOS RESERVADOS

edifício e existe uma reentrância nessa mesma fachada onde

in that same facade where the chimney could fit, and which

a chaminé poderia encaixar, e que a sombra ocupa por alguns

the shadow occupies for a few moments during the day. The

instantes durante o dia. Os mentores destas ideias são Bruno

minds behind these ideas are Bruno André and Francisco

André e Francisco Salgado, cujo gabinete está sediado no

Salgado, whose firm AND-RÉ is based in Oporto.

Porto e dá pelo nome de AND-RÉ.
Sines Arts Centre
Centro de Artes de Sines

This arts centre suggests the walls of a great castle, standing

Sugere as muralhas de um grandioso castelo e antecede a

before the entrance to the historic centre of Sines. As such,

entrada no núcleo histórico de Sines. Parece, assim, já lá estar

it seems as if it’s been there for centuries, although it has a

há séculos, embora traga marcada uma identidade contem-

marked contemporary identity, made of polished materials

porânea, feita de polimento, nos materiais, e síntese, nas

and synthesis in the forms. The project by the firm Aires

formas. O projecto do gabinete Aires Mateus concedeu à cidade

Mateus has given the city a new focus, a magnetic field with

um novo pólo, um campo magnético com força cultural e

cultural and artistic force, seeking to revitalise an area previ-

artística, procurando revitalizar uma zona antes em declínio.

ously in decline. On the surface it appears as two bodies cut

Revela-se à superfície através de dois corpos atravessados por

though by a road, but underground it is a single building. Its

uma rua, mas já no subsolo é de um único edifício que se trata.

scale is thus disguised, creating the perception of something

Disfarça-se, deste modo, a escala, criando a percepção de algo

that is united and diverse at the same time, depending on

uno e diverso ao mesmo tempo, conforme se esteja no interior

whether you’re indoors or out. Visitors are given an exhibition

ou no exterior. Aos visitantes é oferecido um centro de exposi-

centre, an auditorium, an archive and the municipal library,

ções, um auditório, um arquivo e a biblioteca municipal, sendo

in a work lit by natural light throughout. In fact light is one of

uma obra atravessada por luz natural em toda a sua extensão.

the greatest attributes of this space. Both in the brightness of

A luz é, de resto, um dos maiores atributos deste espaço. Tanto

the façade and in the whiteness of the interior walls there is a

na claridade da fachada como na brancura das paredes

solar serenity matching its context, a place where you still feel

interiores há uma serenidade solar condizente com o seu

an ancient Mediterranean vibe.

contexto, um lugar onde ainda se sente uma ancestral
vibração mediterrânica.
CENTRO DE ARTES DE SINES \\ SINES ARTS CENTRE

CAA – CENTRO DE ARTES DE ÁGUEDA \\ CAA - ÁGUEDA ARTS CENTRE

CAA – Centro de Artes de Águeda

CAA - Águeda Arts Centre

Uma hélice de três pontas suspensa sobre uma praça. Mas

A three-pronged propeller suspended above a square. But a

uma praça nova, criada por esta enorme hélice de betão,

new square, created by this huge concrete propeller, bringing

gerando reuniões e conversas, indo ao encontro da ideia de

about encounters and conversations, in the same vein as an


ágora promovida na Grécia Antiga. É esta a primeira impressão

agora, the central public spaces of Ancient Greece. This is the

que se guarda do CAA – Centro de Artes de Águeda. Inaugurado

first impression given by the CAA - Centro de Artes de Águeda.

em 2017, veio colmatar uma lacuna na oferta cultural desta

Opened in 2017, it has filled a gap in this city’s cultural

cidade, o que agora consegue através da soma de uma sala de

programme, doing so through its exhibition room, audito-

exposições, um auditório e um café-concerto, assim como um

rium and concert-café, as well as a pedagogical space and a

espaço pedagógico e uma livraria. Foi construído no terreno

bookshop. It was built on the site of an old ceramics factory

de uma antiga fábrica de cerâmica e ainda lá resta uma cha-

and there is still a chimney to bear witness of these times.

miné a testemunhar esse tempo. Com essa chaminé é gerado

This chimney generates one of the most intelligent elements

um dos elementos mais inteligentes do projecto, um jogo de

of the project, an interchange between matter and spectres.

correspondências entre a matéria e os espectros. Explique-

To explain this interchange: the shadow of the chimney is

-se o jogo: a sombra da chaminé é projectada na fachada do

projected onto the façade of the building and there is a recess
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GNRATION

Este é um lugar multifacetado, misto
de sala de concertos, galeria de arte...
\\ This is a multifaceted place, a mix of
concert hall, art gallery...

CIAJG - CENTRO INTERNACIONAL DE ARTES JOSÉ DE GUIMARÃES \\ CIAJG - JOSÉ DE GUIMARÃES INTERNATIONAL ARTS CENTRE

gnration

gnration

CIAJG - Centro Internacional de Artes José de Guimarães

CIAJG - José de Guimarães International Arts Centre

O nome dá, desde logo, algumas pistas. Isto porque o edifício

From the very outset the name gives you some clues. This is

É um dos emblemas da Capital Europeia da Cultura Guimarães

This is one of the icons of the European Capital of Culture

foi, de facto, um quartel da GNR em Braga, sendo agora

because the building was, in fact, a GNR (National Republican

2012. Nasceu no recinto do antigo mercado municipal e já

Guimarães 2012. It came about in the precinct of the old

ocupado por novos inquilinos, mais dados à geração de ideias

Guard) barracks in Braga, but is now occupied by new tenants,

marcou o seu lugar na cidade, tendo também ajudado a

municipal market and has already made its mark in the city,

e criações artísticas. As mudanças são notórias através de

more inclined to the generation of ideas and artistic creations.

requalificar uma área outrora descuidada. A fachada em latão

while also helping to regenerate a previously neglected area.

vários elementos, de que são exemplo os três pátios baptiza-

The changes are striking through various elements, such as

e vidro cromado impõe-se sobre a praça que lhe serve de

The brass and chromed glass façade imposes itself on the

dos com nomes de constelações: Cão, Caçador e Ursa. São es-

the three courtyards baptised with the names of constella-

morada, somando-se o dinamismo criado pela sobreposi-

square that serves as its home, adding to the dynamism

paços que funcionam não só como pontos de fruição artística

tions: Dog, Hunter and Bear. They are spaces that function not

ção dos volumes deste edifício, disposto a dividir o protago-

created by the overlapping of the building’s volumes,

mas também como ícones estéticos, tendo-se tornado na

only as points of artistic fruition, but also as aesthetic icons,

nismo com elementos remanescentes do velho mercado. Lá

positioned to share the limelight with remaining elements of

imagem de marca do gnration. Basta fazer o teste procuran-

and have become the brand image of gnration. Just try looking

dentro, mostra-se a colecção do artista vimaranense José de

the old market. Inside, there is the collection from Guimarães

do imagens do gnration na internet: o mais certo é encontrar

for gnration images on the Internet: you will most certainly

Guimarães, composta por peças de arte africana, pré-co-

artist José de Guimarães, composed of African, pre-Colum-

as fotografias destes pátios. Porém, no seu todo, este é um lu-

find photographs of these courtyards. On the whole, however,

lombiana e chinesa, assim como criações do próprio artista.

bian and Chinese art pieces, as well as the artist’s own

gar multifacetado, misto de sala de concertos, galeria de arte,

this is a multifaceted place, a mix of concert hall, art gallery,

Deve-se ter ainda em conta as exposições temporárias de

creations. There are also temporary exhibitions of contempo-

laboratório digital e incubadora de empresas, sem esquecer o

digital laboratory and business incubator, not forgetting the

arte contemporânea, dirigidas pelo curador Nuno Faria. A esta

rary art, managed by curator Nuno Faria. This exhibition nature

Pausa, um café e livraria que já entrou nos hábitos de lazer da

Pausa, a café and bookshop that has already become a leisure

vertente expositiva junta-se a Plataforma das Artes e

is joined by the Platform of Arts and Creativity, with creative

cidade. O projecto foi assinado pelo gabinete Carvalho Araújo.

time habit of the city. The project was designed by the Carvalho

Criatividade, com laboratórios criativos e ateliers de apoio à

laboratories and workshops to support creation. The project is

Araújo studio.

criação. O projecto é do gabinete Pitágoras Arquitectos.

by the firm Pitágoras Arquitectos.
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Museu de Escultura de Santo Tirso

Sculpture Museum of Santo Tirso

Não é comum encontrar dois arquitectos com o prémio

It is highly unusual to find two Pritzker Prize winning archi-

Pritzker a assinar o mesmo projecto. Pois bem, é isso que

tects working on the same project, but this is precisely what

acontece com o Museu Internacional de Escultura Contem-

happened with the International Museum of Contemporary

porânea de Santo Tirso, concebido por Álvaro Siza Vieira e

Sculpture of Santo Tirso, designed by Álvaro Siza Vieira and

Eduardo Souto de Moura. Na verdade, trata-se apenas da

Eduardo Souto de Moura. In fact, this is only the headquarters

sede do museu, uma vez que este é composto por dezenas de

of the museum, seeing as it is composed of dozens of outdoor

esculturas ao ar livre, numa iniciativa começada em 1990. Foi

sculptures, in an initiative begun in 1990. It was an idea from

uma ideia do escultor local Alberto Carneiro e que a cidade

local sculptor Alberto Carneiro, which the city promptly

adoptou prontamente, tendo sido realizados dez simpósios

adopted, having held ten symposiums with artists from around

com artistas de todo o mundo, o que deu origem às esculturas

the world, which brought about the sculptures now distribut-

agora distribuídas pela cidade. Fazem parte desta lista nomes

ed throughout the city. This list includes names such as Rafel

como Rafel Canogar, Kishida Katsuji, Rui Chafes e Fernanda

Canogar, Kishida Katsuji, Rui Chafes and Fernanda Fragateiro,

Fragateiro, entre muitos outros. Faltava, então, uma sede para

among many others. A headquarters was still lacking for this

este museu. A lacuna foi resolvida em 2016, na sequência da

museum. This gap was filled in 2016, following the renovation

reabilitação do Museu Abade Pedrosa pelos mesmos arqui-

of the Abade Pedrosa Museum by the same architects. This

tectos. Daí surgiu um diálogo entre o novo e o antigo, estando

brought about a dialogue between old and new, with the

os edifícios interligados nas suas estruturas e programações,

buildings interconnected in their structures and programmes,

cabendo ao novo corpo uma sala de exposições, um centro de

with the new body housing an exhibition hall, a documentation

documentação, uma loja e uma cafetaria.

centre, a shop and a cafeteria.

MUSEU DE ESCULTURA DE SANTO TIRSO \\ SCULPTURE MUSEUM OF SANTO TIRSO

REAL VINÍCOLA

Real Vinícola

Real Vinícola

Ocupa um quarteirão inteiro e aproveita as antigas instalações

It occupies an entire block and takes advantage of the old

da Real Companhia Vinícola, uma empresa de vinhos que

facilities of the Real Companhia Vinícola, a wine company that

ocupou este espaço em 1897. Foi uma das primeiras obras de

occupied this space in 1897. It was one of the first works in an

um plano urbanístico ambicioso, traçado nessa época pelo

ambitious urban plan, created at that time by the architect

arquitecto Licínio Guimarães, ainda hoje visível na ordem

Licínio Guimarães, still visible today in the geometric order of

geométrica desta zona de Matosinhos. Porém, o edifício estava

this area in Matosinhos. However, the building had no definite

sem função definida desde a década de 30, altura em que a

function since the 1930s, when the company went bankrupt.

empresa faliu. A situação foi resolvida apenas em 2015, quando

The situation was only resolved in 2015, when architect

o arquitecto Guilherme Machado Vaz implementou um projecto

Guilherme Machado Vaz undertook preservation and adapta-

de preservação e adaptação deste valioso património, em

tion project on this valuable piece of heritage, on behalf of the

nome da Câmara Municipal de Matosinhos. Hoje, é a sede da

Matosinhos municipal council. Today, it is the headquarters of

Casa da Arquitectura e da Orquestra Jazz de Matosinhos, duas

the Casa da Arquitectura and of Matosinhos Jazz Orchestra,

das mais importantes instituições culturais da cidade, sendo

two of the most important cultural institutions in the city, and

grande a dinâmica que criam neste lugar. Mas há ainda espaço

both causing a stir. But there is still space for other projects,

para outros projectos, como lojas, um restaurante e uma área de

such as shops, a restaurant and an events area. There is also its

eventos. Há que ter ainda em conta o seu enorme pátio central,

huge central courtyard, featuring sculptures created by artist

onde foram instaladas as esculturas criadas pelo artista José

José Pedro Croft for the Venice Biennale 2017.

Pedro Croft para a Bienal de Arte de Veneza 2017.
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A ARTE DAS
BARRICAS

Da floresta à adega \\ From forest to wine cellar

A tradição da tanoaria na família está presente há mais

The tradition of cooperage has been in the family for more

de cem anos, mas a criação da J. M. Gonçalves, em 2001,

than a hundred years, but the creation of J. M. Gonçalves, in

veio trazer um novo impulso à arte das barricas. Falámos

2001, brought a new boost to the art of barrels. We spoke

com José Abílio Gonçalves, um dos seis irmãos que estão

with José Abílio Gonçalves, one of the six brothers who

aos comandos da tanoaria. Entendeu que estudar enologia

are in charge of the cooperage. He realised that studying

era uma mais-valia para o negócio. E tem sido, de facto. A

oenology would be an asset to the business. And indeed

formação académica e o know-how ‘herdado’ de quatro ge-

it has been. The academic training and the know-how

rações de tanoeiros fazem-no falar com paixão e orgulho

‘inherited’ from four generations of coopers make him

da tradição de família, das madeiras, das barricas e do seu

speak of the family tradition, of the wood, barrels and their

processo de produção.

production process with passion and pride.

José Maria Gonçalves foi toda a vida tanoeiro, assim como

José Maria Gonçalves has been a cooper all his life, just

o seu pai. Trabalhou muitos anos nas principais tanoarias

like his father. For many years he worked in the leading

TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©PMC
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francesas e regressou a Portugal no ano da Revolução. Era

French cooperages and returned to Portugal in the year of

um homem à frente do seu tempo, uma vez que só a partir

the revolution. He was a man ahead of his time, as the use

da década de 80 o uso das barricas proliferou. Os seis filhos

of barrels only began to thrive from the 1980’s. José Maria’s

de José Maria quiseram pegar no negócio, com uma nova

six children wanted to get involved in the business, with a

filosofia, apostando em novas e modernas instalações, nas

new approach, investing in new and modern facilities, cer-

certificações, no mercado internacional e no controlo da

tifications, the international market and controlling of the

origem das madeiras.

origin of wood.

Fica em Palaçoulo, Miranda do Douro, uma zona do interior

The business is located in Palaçoulo, Miranda do Douro,

e, por isso, menos favorável para o negócio, ainda que a pu-

an inland area and, therefore less advantageous for the

reza ecológica inquestionável da região seja benéfica para

business, although the unquestionable ecological purity

as madeiras. Mas não foi a localização que impediu que

of the region is beneficial for the woods. But the location

o negócio tivesse sucesso, comprovado pelos inúmeros

has not prevented the business from being successful, as

prémios que têm recebido ao longo dos anos, como

is proven by the numerous awards it has received over the

Melhor PME Portuguesa Exportadora de Bens Transaccio-

years, such as Best Portuguese SME Exporter of Tradable

náveis, ou PME Excelência, entre outros.

Goods, or SME Excellence, among others.

«A J.M. Gonçalves foi criada em 2001 e apostámos neste

«J.M. Gonçalves was created in 2001 and we invested

projecto novo, com uma tanoaria nova, que se iniciou em

in this new project, with a new cooperage, which started

2004», disse José Abílio, acrescentando que uma das três

in 2004», says José Abílio, adding that one of the three

unidades é ainda a do seu pai, que foi remodelada em 2014.

production facilities is still that of his father, which was

Se a produção do projecto do seu pai se destinava maiori-

refurbished in 2014. While the production of his father’s

tariamente ao mercado nacional, a J. M. Gonçalves exporta

project was mainly destined for the national market, J.M.

cerca de 90% da produção. «Os EUA (Califórnia) são o nosso

Gonçalves exports about 90% of its production. «The USA

principal mercado, a Espanha é o segundo», referiu José

(California) is our main market, Spain is the second»,

Abílio. O carvalho francês é a madeira mais usada e, logo

reveals José Abílio. French oak is the most used wood and

depois, o carvalho americano.

right after that, American oak.

«As barricas têm nomes diferentes porque têm caracte-

«The barrels have different names because they have

rísticas técnicas distintas», diz José Abílio. Selection, White

distinct technical characteristics», says José Abílio. Se-

Selection, White Reserva, Grande Reserva, Spin Barrel, Red

lection, White Selection, White Reserva, Grande Reser-

Fruit são alguns tipos de barricas. Algumas são produzi-

va, Spin Barrel, Red Fruit are some of the types of barrels.

das com grão fino e outras com grão extra fino. «O grão é a

Some are produced with fine grain and others with extra

velocidade de crescimento da madeira. Ela vai crescer, em

fine grain. «The grain is the speed of the wood’s growth. On

média, oito a dez anéis por centímetro. No grão fino são três

average it will grow eight to ten rings per centimetre. In fine

a cinco anéis por centímetro. O extra fino tem um custo

grain there are three to five rings per centimetre. The extra

superior, o que resulta numa barrica mais cara», explicou

fine has a higher cost, which results in a more expensive

José Abílio.

barrel», explains José Abílio.

Cortar a madeira em aduelas, lavagem, secagem (de

Cutting the wood into staves, washing, drying (24 to 36

24 a 36 meses), montagem, tratamento térmico, no qual

months), assembly, heat treatment, which includes burning,

se inclui a queima, são algumas das etapas de produção.

are some of the production stages. «We have burning

«Temos protocolos de queima que são feitos a temperatu-

protocols that are made at low temperatures so that it is

ras baixas para que seja mais profunda, ou temperaturas

deeper, or higher temperatures, more superficial. We also

mais altas, mais superficial. Também temos as intensi-

have the intensities. There we can get the notes of more

dades. Aí podemos ir buscar as notas de mais ou menos

or less toasting», says José Abílio. The final stage is pack-

torrefacção», diz-nos José Abílio. A etapa final é a emba-

aging. «We are the only cooperage that has a protocol for

lagem. «Somos a única tanoaria que tem um protocolo

container loading and packaging of the barrel. We always

de carregamento de contentores e embalagem da barrica.

wrap them in a plastic film, to avoid the danger of contam-

Colocamos sempre um plástico filme, para evitar perigos de

ination, because transport can take up to two months to

contaminações, porque temos transportes que demoram

reach some destinations». And at their destination, new

dois meses até ao destino». E, no destino, novos néctares

blends will taste of Portugal, aromas of an art that is made

terão gosto a Portugal, aromas de uma arte que é feita

with passion!

com paixão!
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correndo riscos em nome da arte e alimentando a interac-

risks in the name of art and fuelling interaction between

ção entre a arte, os artistas e o público, construindo, desta

art, artists and the public, thus building a museum of the

forma, um museu do presente mas para o futuro. Permite

present but for the future. It allows a place for all artistic

que todas as disciplinas artísticas se encontrem, oferecendo

disciplines to meet, always offering new impulses; and its

sempre novos impulsos; e pretende que a arte seja uma

intention is for art to be an experience that transcends

experiência transversal a todas as idades, que seja fonte de

all ages, to be a source of knowledge of the world and

conhecimento do mundo e de nós mesmos.

of ourselves.

A colecção de arte do Moderna Museet compreende

The Moderna Museet’s art collection comprises more

mais de 130.000 obras. Originalmente dominada por

than 130,000 works. Originally dominated by three catego-

três categorias – Arte Sueca e Nórdica, Modernismo de

ries - Swedish and Nordic art, French-oriented modernism

Orientação Francesa e Arte Americana dos anos 50 e 60

and American art from the 1950s and 1960s – the collection

–, a colecção foi enriquecida com a inclusão de artistas

was added to with the inclusion of innovative artists from

inovadores do século XX e XXI. Com cerca de 100.000

the 20th and 21st centuries. With around 100,000 items,

itens, a sua colecção de fotografias é incomparável. Porque

it boasts an unparalleled photo collection. As only a

O Moderna Museet permite que
todas as disciplinas artísticas
se encontrem. \\ The Moderna
Museet allows a place for all artistic
disciplines to meet.

ART

CULTURE

MODERNA MUSEET
Em nome da arte \\ In the name of art
TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DIREITOS RESERVADOS

Localizado no centro da capital da Suécia, o Moderna

Located in the centre of the Swedish capital, the Moderna

Museet foi inaugurado em 1958, quando a arte moderna

Museet was opened in 1958, when modern art from the

do início do século XX e as obras de fotografia de 1840 em

early 20th century and the photography from 1840 onwards

diante foram transferidas do Museu Nacional para uma

were transferred from the National Museum to an old navy

antiga sala de treino da marinha na ilha de Skeppsholmen.

training facility on the island of Skeppsholmen. Although

Embora a localização do museu ainda seja a mesma, o

the museum’s location is still the same, the current building

edifício actual foi concluído em 1998. Em 2009, o Moderna

was completed in 1998. In 2009, the Moderna Museet also

Museet também abriu uma filial em Malmö.

opened a ‘branch’ in Malmö.

O Moderna Museet é um dos mais importantes museus

The Moderna Museet is one of the most important

de arte moderna e contemporânea da Europa. A sua

museums of modern and contemporary art in Europe. Its

filosofia consiste em ter o espírito aberto, experimental,

philosophy is to have an open, experimental spirit, taking
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fraction of the collection can be on display, exhibitions are

as exposições são constantemente alteradas, permitindo

constantly changed, allowing it to explore and reshape

explorar e reformular novas narrativas.

new narratives.

Nomes como Pablo Picasso, Ljubov Popova, Salvador

Names such as Pablo Picasso, Ljubov Popova, Salvador

Dalí, Meret Oppenheim, Robert Rauschenberg, Donald Judd

Dalí, Meret Oppenheim, Robert Rauschenberg, Donald Judd

e Irving Penn estão representados, assim como artistas

and Irving Penn are represented, as well as more contem-

mais contemporâneos e com inovadoras formas de arte.

porary artists with innovative art forms. At the moment,

Neste momento, na filial de Malmö, e até 5 de Maio, está

until May 05, the Malmö branch features the exhibition

patente a exposição Alias: CFR, do multifacetado artista

Alias: CFR, by multifaceted artist Carl Fredrik Reuterswärd.

Carl Fredrik Reuterswärd. A exposição rumará depois para

The exhibition will then head to Stockholm. Also in Malmö,

Estocolmo. Até Janeiro de 2020, estará, também em Mamö,

Blue Is the Colour of Your Eyes, by Louise Bourgeois and

Blue Is the Color of Your Eyes, de Louise Bourgeois e outros

other internationally renowned artists, will be on show

artistas internacionalmente reconhecidos. Mas muitas

until January 2020. But many more artistic narratives can

mais narrativas artísticas podem ser ‘vividas’ no Moderna

be ‘lived’ in the Moderna Museet. In the name of art, of

Museet. Em nome da arte, dos homens e do mundo!

mankind and of the world!
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Cinema is a matter of what's in the frame and what's out - Martin Scorsese

apenas uma fracção da colecção pode estar em exibição,

VIAGEM VILLAS&GOLFE \\ VILLAS&GOLFE TRAVEL

QUÉNIA, TANZÂNIA
E O ‘REINO DO LEÃO’
Das savanas africanas às praias de Zanzibar
From the African savannah to the beaches of
Zanzibar

Uma visita a África é uma experiência única, não no

A visit to Africa is a unique experience, incomparable

sentido de ser só uma, mas porque é incomparável e

and always unrepeatable. Perhaps it is the enchantment

sempre irrepetível. Talvez seja o encantamento provocado

conjured up by the vastness of the savannahs, or the charm

pela imensidão das savanas, ou o feitiço das cores intensas;

cast by the intense colours; perhaps the wonder caused by

porventura o deslumbramento causado pelo contacto

contact with nature, or the primal appeal of the sounds of

com a natureza, ou o apelo primordial dos sons da noite

the night and the scents of the earth. Perhaps the dream

e dos cheiros da terra. Talvez o sonho comece aqui: o de

begins here: that of anyone who truly wants to know the

quem quer conhecer verdadeiramente a alma da savana

soul of the African savannah. Although this first stop

africana. Ainda que esta primeira paragem seja na capital

is in Kenya’s capital Nairobi, the first destination proper

do Quénia, Nairobi, o primeiro destino propriamente dito

is the ‘Kingdom of the Lion’, or in other words the Masai

é o ‘Reino do Leão’, ou, por outras palavras, Masai Mara,

Mara, in Kenya. The total area of this national reserve (1510

no Quénia. A área total do parque (1510 km2) está situada

sqkm) is situated in the huge Rift Valley, which runs all the

no enorme Vale do Rift que vai desde o Mar Mediterrâneo

way down from the Mediterranean Sea to South Africa. The

até à África do Sul. O Masai Mara é tudo o que se imagina

Masai Mara is everything savannah land is thought to be,

que uma savana é, com alguns terrenos pantanosos, mas

with some marshland, but also with areas covered with

também com áreas cobertas por pastagens e por bosques

pasture and acacia groves. No wonder the film The Lion

de acácias, e não admira que o filme Rei Leão tenha sido

King was inspired by this national reserve. Don’t be fooled

inspirado nesta reserva nacional. Desengane-se quem

into thinking that you might actually see Simba (which

pensa que poderá ver realmente o Simba (que significa

means lion in Swahili), but the plains of the Masai Mara

‘leão’ em suaíli), mas as planícies de Masai Mara são, sim,

are actually famous for their lions, and also for buffalo,
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incríveis da Tanzânia, são considerados Patrimónios da

Conservation Area is another rich wildlife habitat and it is

Unesco. A área de Conservação de Ngorongoro é outro

a must to take the trip down into the 600-metre deep and

rico habitat de vida selvagem e é imperdível descer a

20-km diameter volcanic caldera to see the largest per-

caldeira vulcânica, com 600 m de profundidade e 20 km de

manent concentration of wildlife in Africa.

diâmetro, para ver a maior concentração permanente de
vida selvagem em África.
Segue-se para Arusha para conhecer o seu vislumbre,

Tanzanian island, the treasures of which, among many

porque, no dia seguinte, o voo leva-nos a Zanzibar, uma

other gifts, include its vegetation, its beautiful, fine sandy

ilha exótica tanzaniana que tem como tesouros, entre

beaches of fine sand, turquoise-coloured waters and

muitas outras dádivas, a sua vegetação, as maravilhosas

Stone Town. Zanzibar is actually the name given to the

praias de areia fina, águas de cor turquesa e Stone Town,

set of two islands (Zanzibar and Pemba). Interestingly,

a Cidade de Pedra. Zanzibar é, aliás, o nome dado ao

the first European to visit the island was Vasco da Gama,

conjunto de duas ilhas (Zanzibar e Pemba). Curiosamente,

in 1499. The Portuguese ended up establishing a trading

o primeiro europeu a visitar a ilha foi Vasco da Gama, em

post and a Catholic mission there, and ruled the territory

1499, acabando os portugueses por estabelecer aí um

for two centuries. But Zanzibar is truly rich in culture

entreposto comercial e uma missão católica, dominando

and architecture, featuring a blend of vestiges of many

o território durante dois séculos. Mas Zanzibar tem uma

peoples. The islands are home to beautiful beaches, ideal

riqueza cultural e arquitectónica riquíssima e nela se

for kicking back and chilling… Perhaps the best way to end

misturam traços de muitos povos. E nela se encostam

a memorable trip: a dazzling combination of the sounds,

maravilhosas praias que incitam ao descanso… Talvez a

sights and scents of African soil with scarlet sunsets.

melhor forma de terminar uma viagem memorável: uma
estonteante combinação de sons, de visões e dos aromas
da terra africana, com pores-do-sol em tons escarlate.

famosas pelos seus leões, mas também pelos búfalos, ele-

elephants, leopards and rhinos. As well as for wildebeests,

fantes, leopardos e rinocerontes. E ainda gnus, hienas, ga-

hyenas, gazelles, giraffes and zebras, among many other

zelas, girafas e zebras, entre muitas outras espécies. Há al-

species. There are a few ways to come into contact with the

gumas formas de nos depararmos com a vida selvagem, de

wildlife, to go on safaris, and one of them is to watch them

fazer safaris, e uma delas é apreciar a sua movimentação

from above, in a hot-air balloon ride.

através de um passeio de balão.

We then head to one of Africa’s other highlights, Lake

Seguimos para um dos outros ex-libris de África, o Lago

Victoria, or Victoria Nyanza, between the territories of

Victoria, ou Victoria Nyanza, entre territórios do Quénia,

Kenya, Tanzania and Uganda, and the experience of

Tanzânia e Uganda, e a experiência de assistir a um

watching a magnificent sunset on a private island is

magnífico pôr-do-sol numa ilha privada é indubitavelmente

undoubtedly unforgettable. From there, we set off for the

inesquecível. De lá, parte-se para a reserva de

Serengeti National Park, in Tanzania, which is a natu-

Serengeti, na Tanzânia, que mais não é que um

ral extension of the Masai Mara. It is home to the largest

prolongamento natural de Masai Mara. Abriga a maior

animal migration of mammals in the world and is one of the

migração animal de mamíferos do mundo e é uma das

wonders of the natural world. The Big Five of the savannah

maravilhas do mundo natural. Os Big Five da savana estão

are present, as are other important species. The Serengeti,

presentes, assim como outras espécies importantes.

as well as Ngorongoro, one of the largest intact craters in

Serengeti, assim como Ngorongoro, uma das maiores

the world and one of the most amazing places in Tanzania,

caldeiras intactas do mundo e um dos lugares mais

are considered UNESCO Heritage Sites. The Ngorongoro
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Then we head to Arusha to catch a glimpse of it, because
the next day a flight takes us to Zanzibar, an exotic

Zanzibar tem uma riqueza cultural e
arquitectónica riquíssima e nela se
misturam traços de muitos povos.
\\ Zanzibar is truly rich in culture
and architecture, featuring a blend
of vestiges of many peoples.

PROGRAMA VILLAS&GOLFE – SAFARI NYOTA (TOUR CODE RP)

VILLAS&GOLFE - SAFARI NYOTA PROGRAMME (TOUR CODE RP)

CONTACTO PARA RESERVAS:

RESERVATION CONTACT:

VILLASEGOLFE@VILLASEGOLFE.COM OU TRAVEL@ACROSS.PT

VILLASEGOLFE@VILLASEGOLFE.COM OR TRAVEL@ACROSS.PT

VOOS PREVISTOS

FLIGHTS SCHEDULED

KL1692 L 20NOV LISAMS 0500 0905

KL1692 L 20NOV LISAMS 0500 0905

KL 565 R 20NOV AMSNBO 1200 2200

KL 565 R 20NOV AMSNBO 1200 2200

PW 431 N 28NOV JROZNZ 1010 1130

PW 431 N 28NOV JROZNZ 1010 1130

KL4186 T 02DEC ZNZNBO 0340 0500

KL4186 T 02DEC ZNZNBO 0340 0500

KL4140 T 02DEC NBOAMS 0805 1450

KL4140 T 02DEC NBOAMS 0805 1450

KL1697 L 02DEC AMSLIS 2110 2310

KL1697 L 02DEC AMSLIS 2110 2310

20NOV – LISBOA / AMESTERDÃO / NAIROBI

20NOV – LISBON / AMSTERDAM / NAIROBI

21NOV – NAIROBI / MASAI MARA (PENSÃO COMPLETA)

21NOV – NAIROBI / MASAI MARA (FULL BOARD)

22NOV – MASAI MARA (PENSÃO COMPLETA)

22NOV – MASAI MARA (FULL BOARD)

23NOV – MASAI MARA / LAGO VICTORIA (PENSÃO COMPLETA)

23NOV – MASAI MARA / LAKE VICTORIA (FULL BOARD)

24NOV – LAGO VICTORIA / SERENGETI (PENSÃO COMPLETA)

24NOV – LAKE VICTORIA / SERENGETI (FULL BOARD)

25NOV – SERENGETI (PENSÃO COMPLETA)

25NOV – SERENGETI (FULL BOARD)

26NOV – SERENGETI / NGORONGORO (PENSÃO COMPLETA)

26NOV – SERENGETI / NGORONGORO (FULL BOARD)

27NOV – NGORONGORO / ARUSHA (PEQUENO-ALMOÇO)

27NOV – NGORONGORO / ARUSHA (BREAKFAST)

28NOV – ARUSHA / ZANZIBAR – STONE TOWN

28NOV – ARUSHA / ZANZIBAR – STONE TOWN

29NOV – ZANZIBAR – STONE TOWN / ZANZIBAR - PRAIA

29NOV – ZANZIBAR – STONE TOWN / ZANZIBAR - BEACH

30NOV E 01DEZ – ZANZIBAR - PRAIA

30NOV AND 01DEC – ZANZIBAR - BEACH

02DEZ – ZANZIBAR / NAIROBI / AMESTERDÃO / LISBOA

02DEC – ZANZIBAR / NAIROBI / AMSTERDAM / LISBON

PREÇO POR PESSOA EM DUPLO - € 6.990,00

PRICE PER PERSON (DOUBLE) - €6,990.00

SUPLEMENTO PARA INDIVIDUAL: € 975,00 NET

SINGLE SUPPLEMENT: €975.00 NET

CONDIÇÕES GERAIS

GENERAL CONDITIONS

CLIQUE AQUI: HTTP://ACROSS.PT/CONDICOES-GERAIS/

CLICK HERE: HTTP://ACROSS.PT/CONDICOES-GERAIS/

PROGRAMA NA ÍNTEGRA NO SITE DA VILLAS&GOLFE

FULL PROGRAM ON THE WEBSITE OF VILLAS&GOLFE

INSPIRING PLACES

BÜRGENSTOCK
HOTELS & RESORT
Elegância alpina… a 500 metros de altura
Alpine elegance... at an altitude of 500 metres
TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DIREITOS RESERVADOS
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Detenhamo-nos no luxuoso cinco estrelas Bürgenstock
Hotel, onde o ambiente e as paisagens que de lá se avistam

Apelidado de «o projecto hoteleiro do século», o com-

Nicknamed «the hotel project of the century», the

plexo Bürgenstock Hotels & Resort é um capítulo à parte

Bürgenstock Hotels & Resort complex is a chapter like no

na história da hotelaria suíça. Em finais do século XIX, os

other in the history of Swiss hospitality. At the end of the

suíços Franz Josef Bucher e Joseph Durrer compraram

19th century, Swiss hoteliers Franz Josef Bucher and Joseph

uma área no alto da montanha Bürgenstock e construíram

Durrer bought an area at the top of the Bürgenstock moun-

ali o Grand Hotel Kurhaus. Em 1873, passa a chamar-se

tain and built the Grand Hotel Kurhaus there. In 1873, it was

Grand Hotel Bürgenstock. Actualmente, e depois de quase

renamed Grand Hotel Bürgenstock. After almost a decade

uma década de obras e centenas de milhões de euros

of works and an investment of hundreds of millions of

investidos para recuperar um conjunto de hotéis que teve

Euros to renovate a series of hotels that had its golden age

a sua época de ouro no final do século XIX, início do século

in the late 19th century and early 20th century, the total area

XX, a área total é de 60 hectares.

today is 60 hectares.

Fica localizado no alto do Monte Bürgenstock, a 500

The complex stands at the top of Bürgenstock Moun-

metros de altura, debruçado sobre o Lago Lucerna, a cerca

tain, at an altitude of 500 metres, perched above Lake

de 30 minutos da cidade homónima e a 1h30 de Zurique.

Lucerne, about 30 minutes from the city of the same name

As paisagens arrebatadoras foram, com certeza, os moti-

and 1.5 hours from Zurich. The sweeping landscapes were

vos que seduziram Audrey Hepburn, que ali se casou com

certainly the motives that convinced Audrey Hepburn and

Mel Ferrer em 1954, ou Sophia Loren que viveu ali durante

Mel Ferrer to marry here in 1954, or Sophia Loren, who lived

vários anos, ou de tantas outras reputadas figuras, como

here for several years, or so many other famous figures,

Charles Chaplin, Kofi Annan e Jimmy Carter, que, ano após

such as Charles Chaplin, Kofi Annan and Jimmy Carter,

ano, regressavam àquele luxuoso recanto suíço.

who returned to this luxurious corner of Switzerland year

O Bürgenstock Hotels & Resort, reinaugurado em finais

after year.

de 2017, é constituído por quatro hotéis nas categorias três,

The Bürgenstock Hotels & Resort, which was reopened

quatro e cinco estrelas (Taverne 1879, Waldhotel, Palace

at the end of 2017, consists of four hotels, boasting

Hotel e Bürgenstock Hotel), 67 residências, campo de golfe,

between three and five stars (Taverne 1879, Waldhotel,

trilhos, um spa, sala de cinema, mais de dez restaurantes e

Palace Hotel and Bürgenstock Hotel), 67 residences, a golf

bares, além de uma bela adega. Possui ainda o Hammetsch-

course, trails, a spa, cinema, more than ten restaurants

wand, considerado o elevador externo mais alto da Europa.

and bars, as well as a beautiful wine cellar. It also has the

Há muitas formas de lá chegar, mas a mais arrebatadora
será de barco, a partir da cidade de Lucerna, deslizando

Hammetschwand Lift, considered the highest exterior lift
in Europe.

lentamente sobre o Lago. Ao desembarcar, o funicular

There are many ways to get there, but the most

subirá quase a pique até ao resort que, empoleirado nas

enchanting one is by boat, slowly gliding over the lake from

escarpas, parece desafiar as leis da gravidade.

the city of Lucerne. Upon disembarking, the funicular then
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ascends almost to the top, to the resort which, perched on
the cliffs, seems to defy the laws of gravity.

são de tirar o fôlego. Por todos os lugares, a decoração é

Let’s stop off at the luxurious five-star Bürgenstock

sóbria, elegante, com toques típicos dos Alpes. O pé direito

Hotel, where the setting and the views you can enjoy from it

alto, a lareira em pleno coração do hall principal, a adega,

are breathtaking. Throughout the hotel the décor is simple,

os quartos com vistas para o lago e para a montanha, as

elegant, with typical alpine touches. The double height

amentities da marca Bvulgari, o magnífico Spa… tudo foi

ceilings, the fireplace right in the middle of the main hall,

pensado ao pormenor, e é também por isso que o Hotel

the wine cellar, the rooms with views of the lake and the

integra o exclusivo Leading Hotels of the World.

mountains, the Bvulgari brand amentities, the magnificent

Num dos restaurantes, o Spices Kitchen & Terrace, parece

spa... everything has been planned in detail, and this is

que a Ásia sobe montanha acima e nele desembarca com

also why the hotel is part of the exclusive Leading Hotels

os seus sabores exóticos. Enquanto os sabores do Oriente

of the World. In one of the restaurants, the Spices Kitchen

são preparados numa cozinha aberta e o menu é servido,

& Terrace, it seems that Asia has climbed up the mountain

farrapos de neve caem lá fora, mergulhando lentamente

and settled here with its exotic flavours. While the snow-

no lago. Já no Alpine Spa, o silêncio é cortado por músicas

flakes are falling outside, slowly sinking into the lake, the

suaves e rumores de água. São 10.000 m divididos por três

exotic flavours of the East are prepared in an open kitch-

andares, com áreas internas e externas. Nadar na piscina

en and the menu is served. At the Alpine Spa, the silence

externa infinita (35°C) com vista para os Alpes é uma

is cut through by soft music and the sound of water.

experiência inolvidável. Lá dentro, existem mais quatro

Developing over 10,000 sqm and over three floors, the spa

piscinas, entre as quais a piscina interna aquecida (30°C)

features indoor and outdoor areas. Swimming in the outdoor

e a Piscina Alpine Eco (20-24°C). Dez salas de tratamento,

infinity pool (35°C) overlooking the Alps is an unforgettable

Spa Garden (um jardim panorâmico com Pool Bar), Centro

experience. Inside, there are four more pools, including the

Fitness, Spa Boutique e Sala de Silêncio Panorâmica são

indoor heated pool (30°C) and the Alpine Eco Pool (20-24°C).

outras das aprazíveis áreas.

Ten treatment rooms, the Spa Garden (a panoramic garden

2

Fazer uma reserva no Bürgenstock Hotel não é tarefa
fácil mas, depois de o conseguir, este elegante resort, uma

with Pool Bar), Fitness Centre, Spa Boutique and Panoramic
Relaxation Room are other pleasant areas.

simbiose entre o moderno e o tradicional, com a marca

Making a reservation at the Bürgenstock Hotel is no easy

da hospitalidade suíça, deixará memórias inesquecíveis e

task, but once you have achieved this, this elegant resort,

vontade de regressar.

a symbiosis between modern and traditional, bearing the
mark of Swiss hospitality, will leave you with unforgettable
memories and a desire to return.
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MIRAMONTI
BOUTIQUE HOTEL
Um sonho escondido nos Dolomitas
A dream hidden in the Dolomites

Carmen ama o extraordinário, a sensualidade e prestar

Carmen loves the extraordinary, sensuality and paying

atenção aos detalhes. Klaus ama o poder da natureza, a

attention to detail. Klaus loves the power of nature, the

mudança das estações e o valor da resistência pacífica.

changing seasons, and the value of peaceful resistance.

Juntos viajaram pelo mundo realizando experiências

Together they have travelled the globe, enjoying valuable

valiosas que haveriam de tornar o sonho em realidade. Ao

experiences and making their dreams come true. When

concretizar uma ideia, a vida assume momentos de euforia,

you put an idea into practice, life assumes moments of

quando a realidade e o sonho se encontram, e outros de

euphoria, when reality and dream meet, and others of

preocupação e desejo de poder satisfazer todas as expec-

concern and desire of being able to meet every expectation.

tativas. Nesta dialética, descobrindo o mundo, especiali-

In this dialectic, discovering the world, they have special-

zaram-se na simplicidade da arte de bem receber. Foi pelo

ised in the simplicity of the art of hospitality. And when

mundo que os donos do Miramonti Boutique Hotel have-

on their tour of the world the owners of the Miramonti

riam de configurar o seu maior desejo: combinar a beleza

Boutique Hotel composed their greatest desire: to combine

única do sul do Tirol com as coisas especiais da vida. Juntos

the unique beauty of South Tyrol with the special things

criaram um retiro, um reino de paz, que satisfaz todos os

in life. Together they have created a retreat, a kingdom
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desejos. Um refúgio alpino, que enfeitiça imediatamente.

of peace, which satisfies every desire. An Alpine refuge,

Bem longe da vida quotidiana. Muito perto da natureza.

which immediately enchants you. Far away from everyday

Suspenda por instantes os sentidos. Desvanecem-se os

life. Very close to nature.

ruídos que nos fazem os dias do sentir… O olhar enche-se

It brings the senses to a halt for instants. The noises that

agora de um vazio sublime que o une aos mais belos picos

make up your days fade away... Your eye now fills with a

dos Dolomitas. Variam as cores com a posição das esta-

sublime emptiness that unites it with the most beautiful

ções. Permanece o espanto perante a transcendência do

peaks of the Dolomites. The colours vary with the position

lugar. A única vertigem que o poderá acometer é a de se

of the seasons. Amazement remains before the transcen-

estender a seus pés o Shangri-La da Europa, um vale har-

dence of the place. The only vertigo that you may have to

monioso e místico, onde facilmente situaremos o paraíso.

tackle is that of the Shangri-La of Europe stretching out at

As cores atenuam-se e tornam-se ainda mais aconchegantes. Deixe que na serenidade da água se reflitam

your feet, a harmonious and mystical valley, easily home
to paradise.

as montanhas à sua frente e atente no prado a meio da

The colours dim and become even warming. Let the

encosta, onde se destacam dois ou três pequenos abrigos

mountains in front of you be reflected in the serenity of

de pastores. Aqui se inspira o bucolismo e a simplicidade

the water and watch out for the meadow half way down

luxuosa do seu espaço. Relaxe no SPA, passe pela sauna

the hillside, where two or three small shepherd’s shelters

ou, se preferir, pelo jacuzzi entre toros de madeira e abetos,

can be seen. Here inspiration comes from the bucolic and

sempre sem perder de vista nem os montes, nem o vale e

luxurious simplicity of this place. Relax in the spa, spend

muito menos o nosso campanário. E quando a luz já permi-

time in the sauna or, if you prefer, the Jacuzzi, between logs

tir distinguir com nitidez a Ursa Maior e o laranja de Marte,

and fir trees, while never losing sight of either the moun-

reserve a mesa 508 e delicie-se. Não estranhe se os sabores

tains or the valley, much less the bell tower. And when the

lhe forem apresentados em recipientes toscos. É a sim-

light allows you to clearly distinguish The Plough and the

plicidade do luxo que distingue o Miramonti. Recorda-se?

orange hue of Mars, reserve table 508 and feast on fine food.

Aprecie a cuidada estética dos sabores e maravilhe-se. De

Don’t be surprised if the flavours are served in rough con-

novo, deixe-se levar pela adrenalina, agora do paladar.

tainers. The simplicity of luxury is what sets the Miramonti

Retire-se. Sente-se à varanda ou recline-se sobre o

apart. Don’t you remember? Enjoy the careful aesthetics of

edredão: perante si a imensidão do céu estrelado, a vas-

the flavours and marvel. Once again let yourself be carried

tidão do vale, a imponência dos Alpes para onde Marte

away by adrenaline, now from your taste buds.

já descai. Difícil de encontrar, o Miramonti é sobretudo
impossível de esquecer!

Retire for the evening. Sit on your balcony or lay back
on the duvet: in front of you a huge swathe of starry sky,
the vastness of the valley, the majesty of the Alps, towards

TEXTO NA ÍNTEGRA EM // FULL TEXT AT
www.villasegolfe.com
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which Mars is already slipping. Hard to find, the Miramonti
is especially impossible to forget!

Num mundo repleto de mudanças
vertiginosas, o Miramonti Boutique
Hotel assume-se como um lugar
repleto de paz onde o tempo
desacelera. \\ In a world full of
breakneck changes, the Miramonti
Boutique Hotel is a place full of peace
where time slows down.

INSPIRING PLACES

HOTEL MANDARIM
ORIENTAL LONDRES

Brilhante renovação com intervenção da BEC
Brilliant renovation with the involvement of BEC
TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY CÉDRIC TOSONI

O Hotel Mandarim Oriental de Londres, um edifício

The Mandarin Oriental Hyde Park, in London, a vintage

vintage do século XIX, situado no coração da capital

building from the 19 century in the heart of England’s

inglesa, sofreu uma profunda renovação que foi realizada

capital, has undergone thorough renovation work, which

em duas fases, entre Novembro de 2016 e Maio de 2019. O

was carried out in two phases, between November 2016

projecto, que visou intervir numa área de 12.000 m2 e que

and May 2019. The 12,000 square metre project, comprising

compreendeu todos os quartos e zonas públicas, incluindo

all the rooms and public areas, including restaurants, bars

restaurantes, bares e spa, teve a assinatura do gabinete de

and the spa, was designed by architecture firm PURCELL,

arquitectura PURCELL, sendo que o design de interiores

while the interior design was entrusted to Joyce Wang

foi confiado à Joyce Wang Studio e Thiany Design. Na cons-

Studio and Thiany Design. Portuguese company BEC and

trução intervieram a portuguesa BEC e a PLENDI, da VINCI

PLENDI, from VINCI Construction, were involved in the

Construction, que assinaram um contrato de parceria. A

construction element, signing a partnership agreement to

BEC foi responsável pelo fornecimento e aplicação de todas

this end. BEC was responsible for supplying and installing

as portas interiores, incluindo os mecanismos automáticos

all interior doors, including the automatic closing mecha-

de fecho, de todas as molduras dos quartos e corredores,

nisms, all bedroom and corridor mouldings, supplying and

fornecimento e aplicação de soalhos, divisórias acústicas

installing floors, acoustic partition walls of the penthouses

das penthouses e de todas as portas corta-fogo.

and all fire doors.

A remodelação, que foi levada a cabo com o icónico

The refurbishment, which was carried out while the

hotel em funcionamento, constituiu um enorme desafio

iconic hotel was still operating, was a huge challenge for

para os vários intervenientes no processo, mas ampla-

everyone one involved in the process, but this was more

mente superado, já que às melhores soluções e materiais

than overcome, as the best solutions and materials were

aliou-se o luxo, o conforto e a elegância, atributos que

combined with luxury, comfort and elegance, attributed

fazem parte do ADN do histórico hotel. Esta exemplar

that are part of the historic hotel’s DNA. This exemplary

renovação foi agraciada com Prata nos BIM Awards, na

renovation was given a Silver Award at the BIM Awards, in

categoria Internacional. Aquele que já brilhava renasceu,

the International category. Thus, what was already splendid

assim, com ainda mais esplendor!

was reborn with even more splendour!

th

A BEC, entre outros trabalhos, foi
responsável pelo fornecimento
e aplicação de todas as portas
interiores e dos soalhos. \\ Among
other works, BEC was responsible
for the supply and installation of all
interior doors and floors.

INSPIRING PLACES

HOTEL THE VINE

O Hotel The Vine é inspirado no tema
do vinho e nos elementos naturais
da Ilha da Madeira. \\ The Vine is
inspired by the world of wine and by
the natural elements of the Island of
Madeira.

Um mundo de sensações
A world of sensations

TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY IVO 1 E 2, 4 E 6 HENRIQUE SERUCA; 3 E 5 ALMA MOLLEMANS

Verde, cinza, roxo e castanho são as cores dominantes

Green, grey, purple and brown are the dominant colours

Ricardo Bofill e João Francisco Caires, que lhe conferiram

have given it modernity and distinction. This luxury 5-star

nos quartos e espaços públicos, não fossem estes os

in the rooms and public spaces, the selfsame and varying

modernidade e distinção. Este 5 estrelas de luxo, membro

hotel, a ‘Design Hotels’ member, is called The Vine and is

vários matizes que a videira ostenta à medida que as

shades displayed by the vine, as the seasons do their work.

dos Design Hotels, chama-se The Vine e é totalmente

entirely inspired by the world of wine and by the natural

estações do ano lhe afagam as seivas. E quem mais do que

And who other than Nini Andrade Silva, a Madeiran, but

inspirado no tema do vinho e nos elementos naturais da

elements of the Island of Madeira. The historic quarter of

Nini Andrade Silva, uma madeirense, mas também uma

also one of the most respected interior designers in the

Ilha da Madeira. A zona histórica do Funchal, com todos

Funchal, with all its charms, sets the scene for it, but from

das mais reputadas designers de interiores do mundo, para

world, to give life, soul and meaning to a project already so

os seus encantos, serve-lhe de cenário, mas, a partir dos

the highest points of The Vine, the views take you to other

dar vida, alma e sentido a um projecto já por si só arrojado?!

daring in itself ?! The architectural design is by the no less

pontos mais altos do The Vine, os olhares espraiam-se por

panoramas: the harbour and the bay of the Madeiran

O traço arquitectónico é dos não menos conceituados

renowned Ricardo Bofill and João Francisco Caires, who

outros panoramas: o porto e a baía da capital madeirense,

capital, which prove particularly fascinating when night
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que ganham particular fascínio quando a noite cai e as

falls and the lights reflect in the distance on the water and

luzes reflectem, ao longe, na água e nas embarcações.

boats.

Nos seus 79 quartos/suítes e nas zonas comuns, como

In its 79 rooms/suites and communal areas, such as the

nos dois restaurantes e dois bares, no spa, na sala de

two restaurants and two bars, in the spa, the meeting room,

reuniões, entre outras áreas, a decoração reflecte a riqueza

among other areas, the décor reflects the richness and

e a subtileza do vinho encorpado. Móveis modelados como

subtlety of full-bodied wine. Furniture shaped like braided

vinhas trançadas no Restaurante Terra, tons intensos de

vines in the Restaurante Terra, deep shades of purple in

roxo na Recepção, e cores alusivas a cada estação nos

the reception, and colours relating to every season in the

quartos são alguns dos formatos, tonalidades e materiais

rooms are some of the formats, shades, and materials

combinados para criar um todo harmonioso que apela

combined to create a harmonious whole that arouses

aos sentidos.

the senses.

O Hotel The Vine é um history telling, no qual a Ilha da

The Vine Hotel is a story to be told, in which the Island of

Madeira surge como protagonista. Em 2009, foi nomeado

Madeira is the main character. In 2009, it was nominated

pelo World Architecture Festival, Barcelona, e teve

for the World Architecture Festival, Barcelona, and

had

quatro nomeações nos European Hotel Design Awards,

four nominations at the European Hotel Design Awards,

tendo vencido na categoria de Melhor Suíte. Seguiram-se

winning in the Best Suite category. Other important

outras importantes distinções, em 2013, 2014 e 2015. Tal

distinctions followed in 2013, 2014 and 2015. Like a good

como um bom Vinho da Madeira, é doce, intenso, harmo-

Madeira wine, it is sweet, intense, harmonious and tells

nioso e conta histórias antigas, mas também do futuro. Tal

old stories, but also ones of the future. Like the sweet wine,

como o doce néctar, o tempo revelará ainda mais vigor,

time will reveal even more vigour, ‘personality’ and a world

‘personalidade’ e um mundo de sensações.

of sensations.
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CITY BREAK

CINQUE TERRE

Suspensas entre a terra e o mar
Suspended between the land and the sea
TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DANIEL CAMACHO

Penduradas em penhascos que findam no mar, as

Hanging off cliffs ending in the sea, Cinque Terre used

Cinque Terre eram apenas aldeias de pescadores até serem

to be just fishing villages until they were discovered by

descobertas pelos turistas e serem transformadas em

tourists and transformed into a National Park, which was

Parque Nacional, instituído em 1999.

established in 1999.

Apesar de pertencerem à região da Ligúria, ficam

Although they belong to the region of Liguria, they touch

coladas à Toscana e, por essa razão, podem ser encaixadas

Tuscany and, for this reason, can be just as much part of

tanto em roteiros de quem vai para Génova como nos itine-

the itinerary of anyone travelling to Genoa, as part of the

rários de quem visita Florença.

travel plans of anyone visiting Florence.

Como as cinco localidades – Monterosso, Vernazza,

As the five villages – Monterosso, Vernazza, Corniglia,

Corniglia, Riomaggiore e Manarola – estão próximas e

Riomaggiore and Manarola – are close together and lined

enfileiradas, a melhor forma de as visitar é de barco ou

up, the best way to visit them is by boat or by train. Access

de comboio. De carro, o acesso é difícil e os poucos luga-

by car is difficult and the few parking spaces are outside

res de estacionamento ficam fora dos vilarejos. Deixar o

the villages. It is a good option to leave the car in the city of

automóvel na cidade de La Spezia é uma boa opção, sendo

La Spezia, as you can start the boat or train journey from

que a partir daqui é possível iniciar o trajecto de barco ou

there. By boat, the colourful houses perched on terraces,

de comboio. De barco, as suas casinhas coloridas empolei-

seem suspended between the land and an unforgettable

radas em socalcos, parecem suspensas entre a terra e um

blue sea. The most practical option is, however, to go by

azul inesquecível de mar. A opção mais prática é, no en-

train, since the five villages have railway stations. After La

tanto, ir de comboio, já que os cinco vilarejos têm estação

Spezia, come Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza

ferroviária.
Depois de La Spezia, seguem-se Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza e,
por fim, Monterosso.
Ruas estreitas, casinhas
coloridas, lojinhas de souvenirs (que vendem especialidades locais, como o famoso
molho pesto e rebuçados,
licores e sabões de limão),

As Cinque Terre ficam coladas à
Toscana e, por isso, podem ser
encaixadas em roteiros de quem
vai para Génova ou para Florença.
\\ Cinque Terre touch Tuscany
and, therefore, can be part of the
itineraries of anyone visiting Genoa
or Florence.

bares e restaurantes (que

and, finally, Monterosso.
Narrow streets, colourful
little houses, souvenir shops
(which sell local specialities,
such as the famous pesto
sauce and sweets, liqueurs
and lemon soaps), bars
and restaurants (which sell
cardboard cones filled with
fried seafood) and, with the
exception of Corniglia, there
are pebble beaches in the

vendem cones de papelão cheios de frutos do mar fritos)

five villages. But there are differences too, so visiting just

e, à excepção de Corniglia, praias de pedras, estão sempre

one would not be enough to get an understanding of all

presentes nas cinco localidades. Mas também há dife-

the others. Riomaggiore may well provide the best photo

renças e, por isso, não basta conhecer uma para que se

of the trip; Manarola is the most beautiful when viewed

conheçam todas as outras. Riomaggiore proporcionará

from the sea; Corniglia is the only one that does not have

talvez a melhor foto da viagem; Manarola é a mais bonita

access from the sea, which makes it less crowded and

vista do mar; Corniglia é a única que não tem acesso por

more charming; Vernazza has a castle overlooking the

mar, o que faz com que seja menos movimentada e mais

entire gulf; and Monterosso is the most dispersed and

charmosa; Vernazza possui um castelo com vista para

structured, with a large beach and a pleasant centre.

todo o golfo; e Monterosso é a mais dispersa e estruturada,
com uma praia grande e um centro simpático.

At one end, and on the other, as if it were a straight line
with the Cinque Terre in the centre, we find Portofino, one

Numa e noutra extremidade, como se se tratasse

of the most popular seaside resorts on the Italian Riviera,

de uma linha recta com as Cinque Terre no centro, eis

and on the other side Portovenere, nicknamed «the sixth

Portofino, uma das estâncias balneares mais populares da

Cinque Terre», with its beautiful seafront, a centre full of

Riviera Italiana, e, do lado oposto, Portovenere, apelidada

bars and restaurants and with a castle whose fortifications

de «a sexta Cinque Terre», com uma bela marginal, um

end in the sea.

centro cheio de bares e restaurantes e com um castelo
cujas fortificações terminam no mar.
Eis terras da Ligúria, feitas de rochas, socalcos, enseadas,
oceano e paletas de mil cores. Benvenuti in Paradiso!
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Welcome to the Ligurian lands, made of rocks, terraces,
coves, sea and palettes of a thousand colours. Benvenuti
in Paradiso!

HEALTH

WELLNESS

AMANPURI SPA
«Lugar de paz» \\ «Place of peace»
TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©AMANPURI SPA

Situado na costa oeste de Phuket, na Tailândia,

Stood on the west coast of Phuket, in Thailand,

Amanpuri é um resort do Grupo Aman, cuja localização

Amanpuri is an Aman Group resort, the prime location

privilegiada é um dos principais factores que convida os

of which is one of the main factors enticing travellers

viajantesadescobriremesteparaísocompraiasprivadas.

to discover this paradise with private beaches. Its 40

As 40 villas estão rodeadas por uma plantação de

villas are surrounded by a coconut plantation and built

coqueiros e implantadas numa península. Das varan-

on a peninsula. From their verandas, guests enjoy the

das, o privilégio é acordar a espreitar o mar.

privilege of waking up with the sea in view.

Amanpuri significa, em português, «lugar de paz»

In English Amanpuri means «place of peace» and

e nenhum outro nome poderia ser mais adequado. De

no other name could be more appropriate. In fact, the

facto, o primeiro resort do Grupo e um dos mais luxuo-

Group’s first resort and one of the most luxurious in the

sos do mundo é um lugar de paisagens arrebatadoras,

world is a place of stunning landscapes, exceptional

de serviços excepcionais e de silêncio. A paz é ainda

services and silence. Peace is even further refined in

mais sublimada no Amanpuri Spa que, tal como todos

the Amanpuri Spa, which, like each spa in the Group, has

os do Grupo, sempre proporcionou uma experiência

always provided a holistic and transformative expe-

de bem-estar holística e transformadora, cuidando da

rience of wellness, caring for the mind, body and spirit

mente, do corpo e do espírito. Mas o Amanpuri Spa vai

care. But the Amanpuri Spa now goes beyond this, with

agora mais além, com a introdução de serviços médicos

the introduction of integrated medical services and

integrados e imersões de bem-estar intensivo no seu

intensive wellness immersions in its revolutionary new

novo e revolucionário Centro de Bem-Estar Holístico.

Holistic Wellness Centre. Amanpuri is the brand’s first

Amanpuri é o primeiro resort da marca a fornecer

resort to provide medical services, through a highly

serviços médicos, através de uma equipa médica

accredited medical team, divided into three categories:

altamente credenciada, divididos em três categorias:

anti-ageing and preventive medicine; aesthetics; and

Medicina antienvelhecimento e preventiva, Estética e

sports

Desempenho desportivo. Tratamentos de ponta e que

using the height in technology are complemented by

se servem da mais alta tecnologia são complementa-

ancient healing techniques and alternative therapies.

performance.

State-of-the-art

treatments
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SANTO
TIRSO

dos com antigas técnicas de cura e terapias alternati-

After diagnostic examinations, medical treatments are

vas. Depois de exames de diagnóstico, os tratamentos

overseen by director Dr Narinthorn Surasinthorn and

médicos são supervisionados pelo director Dr. Narin-

his team of specialist doctors, physiotherapists, chi-

thorn Surasinthorn e a sua equipa de médicos espe-

ropractors, nutritionists, Traditional Chinese Medicine

cialistas, fisioterapeutas, quiropráticos, nutricionista,

doctors and Ayurvedic doctors.

médicos de Medicina Tradicional Chinesa e médicos
ayurvédicos.

But the Amanpuri Spa is also the first Aman to
provide intensive wellness immersions: individual

Mas o Amanpuri Spa também é o primeiro Aman a

programmes with medical treatments tailored to

fornecer imersões de bem-estar intensivo: programas

the needs of each individual. These plans, lasting a

individuais com tratamentos médicos, adaptados às ne-

minimum of five nights, deepen and expand the

cessidades de cada indivíduo. Estes planos mínimos de

resort’s three original wellness immersions, which

cinco noites aprofundam e expandem as três imersões

were launched in 2016: Mindfulness & Stress Man-

de bem-estar originais do resort, que foram lançadas

agement, Weight Management & Transformation and

em 2016: Mindfulness & Stress Management, Weight

Detox & Cleansing and, finally, Sports Recovery & Reha-

Management & Transformation and Detox & Cleansing e,

bilitation and Rejuvenation & Optimal Wellbeing. Each

por último, Sports Recovery & Rehabilitation and Rejuve-

immersion includes daily spa treatments, private

nation & Optimal Wellbeing. Todas as imersões incluem

lessons, specialised therapies and comprehensive

tratamentos diários de spa, aulas privadas, terapias

nutritional plans. For those who do not have the time to

especializadas e planos nutricionais abrangentes. Para

dedicate to a deep immersion, the Amanpuri Spa also

os que não têm tempo para se dedicarem a uma imersão

offers two shorter experiences.

profunda, o Amanpuri Spa também oferece duas
experiências mais curtas.

In addition to medical services, the Amanpuri
Holistic Wellness Centre will continue to offer special-

Além dos serviços médicos, o Centro de Bem-Estar

ised health and beauty treatments, in addition to energy

Holístico Amanpuri continuará a oferecer tratamentos

healing. Whether for medical therapy or a relaxing spa

especializados de saúde e beleza, além de cura

treatment, guests will always be surrounded by tur-

energética. Seja para uma terapia médica ou para um

quoise waters, white sandy beaches... They will be at

relaxante tratamento de spa, os hóspedes estarão

peace in this «place of peace».

sempre rodeados de águas azul-turquesa, de praias de
areia branca… Estarão em paz, neste «lugar de paz».
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ESTAMOS
À SUA ESPERA

SUPREME FLAVOURS

THE GRILL AT THE
DORCHESTER
Elegância, história e sabores britânicos
Elegance, history and British flavours
TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©THE GRILL AT THE DORCHESTER

Este é um lugar de lendas, de histórias e de memórias.

This is a place of legends, stories and memories. This is

Este é o The Grill at The Dorchester, localizado no coração

The Grill at The Dorchester, located in the elegant borough

de Londres, no elegante bairro de Mayfair. Foi fundado

of Mayfair in the heart of London. It was founded in 1931,

em 1931, reformado em 2006 e actualizado recentemente.

renovated in 2006 and recently updated. The Grill has kept

O The Grill manteve muitos elementos originais, mas,

many of its original elements, but at the same time it has

simultaneamente, foi dotado de uma decoração intem-

been given a timeless décor. Led by chef Guillaume Katola

poral. Comandado desde 2017 pelo chef Guillaume Katola,

since 2017, The Grill at The Dorchester is known as the

o The Grill at The Dorchester é conhecido por ser o lar de

home of great names in the cooking world and a hangout

grandes nomes da culinária e ponto de encontro de perso-

for celebrities, world leaders and royalty.

nalidades célebres, líderes mundiais e realeza.

The Grill at The Dorchester is located within the historic

O The Grill at The Dorchester está inserido no histórico

and glamorous The Dorchester hotel and part of The

e glamoroso Hotel The Dorchester, do Grupo Dorchester

Dorchester Collection group. A symbol of high hospitality,
Collection. Símbolo da alta hotelaria, da elegância britânica

British elegance and the famous British hospitality, the

e da famosa British hospitality, o icónico hotel é reconhecido

iconic hotel is recognised worldwide for its beyond 5-star

mundialmente pelo seu tratamento acima de 5 estrelas. O

treatment. Like the hotel, The Grill was founded in 1931 and

The Grill foi, tal como o Hotel, fundado em 1931 e o projecto

the initial project was done by Oliver Ford, who enriched its

inicial era de Oliver Ford, que enriqueceu a sua decoração

Hispanic decoration in red and gold with beautiful Flemish

hispânica em tons de vermelho e dourado com belas

tapestries. It underwent a refurbishment in 2006 and, in

tapeçarias flamengas. Sofreu uma nova remodelação em

2014, Bruno Moinard had the difficult task of updating a

2006 e, em 2014, coube a Bruno Moinard a difícil tarefa

space full of history, without ignoring its heritage, thus

de actualizar um espaço cheio de história, sem ignorar

maintaining many original elements, preserving this

a sua herança, mantendo, por isso, muitos elementos

fantastic meeting place for the rich and famous since the

originais e preservando um fantástico ponto de encontro

1930s. The original ceiling and ornamented doors remain

de personalidades célebres desde a década de 1930. O tecto

part of the current design, but there are notable additions,

original e as portas ornamentadas continuam a fazer parte

such as the large Murano glass chandelier and the rotating

do design actual, mas há acréscimos notáveis, como

‘magic’ wall panels, which automatically rotate as the day

o grande candelabro em vidro Murano e os painéis de

turns into night, thus obtaining two completely different

parede rotatórios e ‘mágicos’, que giram automaticamente

environments at lunch and dinner. The new décor also

à medida que o dia se transforma em noite, obtendo, assim,

includes contrasting natural materials, including zinc,

dois ambientes completamente distintos ao almoço e ao

copper and marble, combined with caramel-coloured

jantar. A nova decoração inclui também materiais naturais

leather and oak parquet flooring.

contrastantes, incluindo zinco, cobre e mármore, combi-

Ever since its foundation, The Grill at The Dorchester

nados com couro em tons de caramelo e piso em parquet

quickly earned a reputation for being the ideal place for the

de carvalho.

best grilled food in London. In accordance with this original

Desde a sua fundação, o The Grill at The Dorchester

concept, Alain Ducasse’s protégé Christophe Marleix

rapidamente ganhou a fama de ser o local ideal para

created seasonal menus. Today Guillaume Katola is in

os melhores grelhados de Londres. De acordo com este

charge of the flavours and, like his predecessor, favours
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conceito original, o protegido de Alain Ducasse, Christophe

local ingredients and respects their seasonality. Guillaume

Marleix, criou menus sazonais. Hoje em dia é Guillaume

Katola offers diners the classics that have become

Katola que assume o comando dos sabores e, tal como o

favourites over time, such as the Blue Lobster Soup and

seu antecessor, privilegia os ingredientes locais e respeita a

the extensive menu of sweet soufflés, but also new and

sua sazonalidade. Guillaume Katola oferece aos comensais

delicious flavours. Celebrating the most important meal

os clássicos que se tornaram favoritos ao longo dos tempos,

of the day in style, The Grill at The Dorchester offers

como a Sopa de Lagosta Azul e o extenso menu de soufflés

everything from a light menu to the classic full English

doces, mas também novos e deliciosos sabores. Celebrando

breakfast, which, among many other delicacies, includes

a refeição mais importante do dia em grande estilo, o The

fluffy pancakes and a basket of golden pastries. Among

Grill at The Dorchester oferece desde o menu light até ao

the many choices for main meals are, for example, the

clássico pequeno-almoço inglês completo, que inclui,

famous Sunday roasts, or fish and chips with peas and

entre muitas outras iguarias, panquecas fofas e uma

tartare sauce, or hamburger with smoked bacon and cured

cesta de doces dourados. Nas refeições principais, entre

cheddar cheese, with chips or a mixed salad. Above all else

as imensas escolhas, pode eleger-se, por exemplo, os

you can choose the best of both worlds: to be in a beautiful,

famosos assados de domingo, ou então o peixe com batatas

magical place with an opulent history and at the same

fritas, com ervilhas e molho tártaro, ou ainda o hambúrguer

time to experience the best flavours of the English capital.

com bacon fumado e queijo cheddar curado, com batatas
fritas ou salada mista. Pode escolher-se, acima de tudo, o
melhor de dois mundos: estar num lugar bonito, mágico,
com uma história opulenta e, ao mesmo tempo, experimentar os melhores sabores da capital inglesa.
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ADEGAS

O vinho em forma de casa
Wine in house form
TEXTO TEXT SÉRGIO GOMES DA COSTA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY 1, 9-17, 21-23 DIREITOS RESERVADOS; 2-8, 18-20 FERNANDO GUERRA

HERDADE DO FREIXO

É uma das adegas mais recentes deste lote, mas

It is one of the latest wineries within this batch, but

tornou-se rapidamente um ícone nacional. Isto porque o

has quickly become a national icon. This is because the

projecto para a Herdade do Freixo, de Diogo Valssassina,

project for Herdade do Freixo, by Diogo Valssassina,

De um nome pode surgir um edifício. Neste caso, duas

A name can lead to a building. In this case, two crossing

foi prolífero na criação de pontos de interesse. Não

was prolific in creation of points of interest. Not only

linhas de betão atravessadas na paisagem, a condizer

concrete lines in the landscape to match the name and

só pela sua distribuição subterrânea, que a esconde

beginning with its underground distribution, which

com a designação e o logótipo de uma nova casa de pro-

the logo of a new wine production house: Caminhos

debaixo do solo quente alentejano, mas também pela

hides it under the warm Alentejan soil, but also for the

dutção de vinho: Caminhos Cruzados. Esta adega, gizada

Cruzados, crossed paths. This winery, run by Nuno Pinto

espiral interior, por onde podem circular lentamente

spiral interior, where through which the visitors can

por Nuno Pinto Cardoso, fica na Quinta da Teixuga,

Cardoso, is located in Quinta da Teixuga, right in the

os visitantes. Aliás, esta espiral tem sido dada às mais

circulate slowly. In fact, this spiral has been enjoyed

em plena Região do Dão e entre os seus predicados

heart of the Dão Region and environmental sustain-

diversas comparações, desde o Museu Guggenheim,

the most varied of comparisons, from the Guggenheim

está a sustentabilidade ambiental. Para isso, há alguns

ability is among its attributes. To this end, it boasts

em Nova Iorque, a um saca-rolhas gigante, o que talvez

Museum in New York, to a giant corkscrew, which is

segredos técnicos a revelar, como as clarabóias que

some technical secrets to reveal, such as skylights

seja uma forma de se procurar explicação para algo

perhaps a way of seeking an explanation for something

optimizam o uso da luz natural, os reservatórios onde

that optimise the use of natural light, tanks in which

tão inusitado e marcante. O certo é que as redes sociais

so unusual and striking. What is certain is that social

se guarda a água da chuva, as janelas generosas que

to store rainwater, generous windows that facilitate air

ganham outra vida quando se atravessam com esta

media comes alive when it comes across this winery,

facilitam a circulação do ar e, claro, o betão armado que

circulation and, of course, reinforced concrete to retain

adega e os seus tons neutros dão-lhe mais uma ajuda

with its neutral palettes improving its photogenic

retém a temperatura. Outros dos seus segredos está na

heat. Another of its secrets lies in the absence of pillars,

à fotogenia, conferindo ao lugar um registo quase

qualities, conferring to the place an almost monastic

ausência de pilares, seguindo um método análogo ao

following a method analogous to the construction of

monástico na sua forma de tratar a luz – e o tempo.

feel in how it treats light – and the weather.

da construção de pontes, uma forma de se optimizar o

bridges, a way of optimising the interior space.

espaço interior.

HERDADE DO FREIXO

QUINTA DA TEIXUGA
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O armazém de estágio e envelhecimento da Quinta

The storage and ageing warehouse at Quinta do Portal

do Portal foi desenhado por Álvaro Siza Vieira, arqui-

was designed by Álvaro Siza Vieira, the architect also

tecto também responsável pela Adega Mayor. Tem

responsible for the Adega Mayor. Its calling card is its

como imagem de marca a sua pele em cortiça e xisto,

cork and shale, that changes with the passage of time

que se altera com a passagem do tempo e recobre uma

and coating an imposing reinforced concrete structure.

imponente estrutura em betão armado. Emoção e razão

Emotion and reason on the same plane, superim-

no mesmo plano, sobrepostas numa fusão ordenada de

posed on an ordered fusion of lines and curves, giving

linhas e curvas, dando ao vinho nada menos do que

the wine no less than five thousand square metres of

cinco mil metros quadrados de tempo para envelhecer

time to grow old graciously. It stands in Sabrosa, in the

com toda a graça. Fica em Sabrosa, no vale do Douro, e

Douro Valley, and also features a tasting room and

tem ainda uma sala de provas e um auditório.

an auditorium.

QUINTA DO PORTAL

ADEGA CASA DA TORRE

A Adega Casa da Torre, em Vila Nova de Famalicão, é

The Adega Casa da Torre, in Vila Nova de Famalicão, is

um elogio à madeira. O arquitecto Carlos Castanheira

an ode to wood. The architect Carlos Castanheira uses it

usa-a aqui com profusão, como tem feito em diversos

here profusely, as he has done in several projects he has

projectos que assinou, mas mantendo uma elegância

designed, while maintaining an organic and vaguely

orgânica e vagamente oriental, capaz de envolver os

oriental elegance, capable of engaging the visitors

visitantes ao primeiro instante. O edifício amplia uma

from the very outset. The building extends a winery

adega já existente no passado, dando nova vida e possi-

that previously existed, breathing new life and possi-

bilidades ao espaço. Embora a forma do telhado sugira

bilities into the space. Although the shape of the roof

mais depressa um espaço doméstico do que um local

suggests more of a domestic space than a workplace,

de trabalho, a impressão é logo desmentida no interior,

this impression is soon rebutted in the interior, where

onde a racionalidade se impõe na distribuição dos

rationality takes control in the distribution of spaces

espaços e elementos da produção vínica. Nota também

and winemaking elements of the wine production. The

para a transparência do edifício, por entre as ripas de

transparency of the building is also of interest, between

madeira e as paredes de pedra, que dilui as fronteiras

the wooden slats and the stone walls, which blurs the

entre o interior e o exterior.

boundaries between the interior and the exterior.
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Foi a primeira grande adega de autor nacional e tem a

It was the first large winery designer in Portugual

assinatura do primeiro Pritzker português: Álvaro Siza.

and boasts the design of the first Portuguese Pritzker

Inaugurada em 2007, pode-se dizer que marcou uma

winner: Álvaro Siza. Opened in 2007, it can be said that

nova era na construção de adegas neste país, território

it marked a new era in the construction of wineries in

onde hoje em dia há já um espólio relevante e capaz de

this country, a territory where nowadays the choice

se destacar a nível mundial. A Adega Mayor começa

is rich and of world renown. The Adega Mayor it first

por impressionar pelas suas dimensões, formando

begins through its dimensions, forming a mighty 40 by

um grandioso rectângulo de 40x120 metros. Tem, no

120-metre rectangle. It has, however, a serene white-

entanto, uma brancura serena capaz de anular-lhe o

ness able to write off its large scale, as well as a fine

gigantismo, assim como um perfil fino em sintonia

profile in harmony with the lines landscape. Its

com as linhas da paisagem. A não perder é também o

panoramic terrace is another highlight, which has a

seu terraço panorâmico, onde há um espelho de água a

water feature to receive the Alentejo light, as well as a

receber a luz alentejana, assim como um banco zigue-

zigzaging bench from which to enjoy this patch of peace

zagueante para apreciar este pedaço de sossego.

and quiet.

ADEGA MAIOR

Há um espelho de água a receber a
luz alentejana, assim como um banco
ziguezagueante para apreciar este
pedaço de sossego. \\ There is a a
water feature to receive the Alentejo
light, as well as a zigzaging bench
from which to enjoy this patch of
peace and quiet.

QUINTA DO VALLADO

Fica numa das quintas mais antigas do Douro, cons-

It is in one of the oldest estates in the Douro, built in

truída em 1716 e outrora pertencente a Dona Antónia

1716 and once owned by Dona Antónia Adelaide Ferreira.

Adelaide Ferreira. A adega e a cave de barricas da Quinta

The winery and the cask cellar of the Quinta do Vallado

do Vallado concilia, por isso, dois tempos históricos,

therefore reconciles two historic times, resulting from

resultando da recuperação de edifícios antigos e da

the restoration of old buildings and the construction of

construção de novos, num marcado convívio de lingua-

new ones, in a marked interaction of languages. Inter-

gens. Tem a curiosidade de ser uma adega que funciona

estingly, this is a winery that works by gravity, taking

por gravidade, aproveitando o desnível dos socalcos,

advantage of the height difference in terraced land, and

e esse diálogo com o terreno estende-se também ao

this dialogue with the land also extends to the covering

revestimento das fachadas dos novos edifícios, feito

of the facades of the new buildings, made entirely in

totalmente em xisto. E se no exterior são as linhas

shale. And if on the outside are the straight lines that

rectas que predominam, no interior há uma forma

predominate, inside the vaulted shape softens the

abobadada que lhe amacia o betão e comunica com

concrete and communicates with the barrels. The project

as barricas. O projecto esteve a cargo do gabinete

was by Oporto-based firm Menos é Mais Arquitectos.

portuense Menos é Mais Arquitectos.
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ADEGA ALVES DE SOUSA

ADEGA GRAN CRUZ

O revestimento em tijolo negro funde a Adega Alves

The black brick flooring merges the Alves de Sousa

A Adega Gran Cruz foi erguida num antigo estaleiro

The Gran Cruz Winery was built in a former con-

de Sousa com o seu entorno. Está-se, afinal de contas,

Winery into its surroundings. It is, after all, in the heart

de construção civil, em Alijó, devolvendo nobreza a

struction site, in Alijó, restoring class to a place once

em pleno Douro e aqui o xisto marca não só o território

of the Douro and here shale marks not only the territory,

um lugar outrora negligenciado. Esse respeito pela

neglected. This respect for the landscape is clear to see

como o imaginário colectivo. Para explicar este seu

but also the collective imagination. To explain this

paisagem é notório em todas as vertentes do projecto, a

in all aspects of the project, undertaken by architect

projecto, o arquitecto António Belém Lima recorreu

project, architect António Belém Lima used the Vit-

cargo do arquitecto Alexandre Burmester. É um edifício

Alexandre Burmester. It is a complex building, a

à Tríade Vitruviana, definida por Vitruvio na Roma

ruvian Triad, defined by Vitruvius in ancient Rome to

complexo, uma soma fluida de parcelas, juntando no

fluid sum of pieces, joining two wineries and a logistical

Antiga para estabelecer os princípios fundamentais da

establish the fundamental principles of architecture:

mesmo espaço duas adegas e um centro logístico de

storage centre in the same space. To disguise its scale,

arquitectura: Firmitas, Utilitas e Venustas. É, por isso,

Firmitas, Utilitas and Venustas. It is, therefore, a work

armazenamento. Para disfarçar esta sua escala, apro-

it takes advantage of the sloping land, distributing it

uma obra que procura assumidamente o equilíbrio

that openly strives for the balance between stability,

veita um acidente do terreno que o distribui de um modo

more gently, as well as offering the eye a transparent

entre a estabilidade, a utilidade e a beleza, no que não

utility and beauty, in that the scenic context of this

mais leve, assim como oferece ao olhar uma fachada

façade that lightens its dimensions. The result is plain

poderia ser esquecido: o contexto paisagístico deste

building could not be forgotten. Indeed to view the

transparente que lhe aligeira as medidas. O resultado

to see, with 3300 metres of wood, 35 kilometres of

edifício. Aliás, para contemplar o cenário envolvente

surrounding scenery, there is a panoramic terrace

está à vista, tendo sido usados 3300 metros de madeira,

stainless steel pipes and 5180 cubic metres of concrete

há um terraço panorâmico sobre os vales, ideal para

looking over the valleys, ideal for wine tastings and

35 quilómetros de tubagens em aço inox e 5180 metros

being used, all in harmonious aesthetic communion,

provas de vinhos e longas conversas. Quanto ao

long conversations. As for the interior, the general

cúbicos de betão, tudo em harmoniosa comunhão

according to the functional requirements of each inner

interior, o público geral tem uma loja e uma sala de

public there is a shop and a tasting room, which the

estética, de acordo com as exigências funcionais de cada

area and perfectly integrated into a region classified as

provas, que o arquitecto António Belém Lima articulou

architect António Belém Lima has linked to the wine

zona interna e perfeitamente integrado numa região

World Heritage by UNESCO.

com os espaços de produção do vinho, dando a cada

production spaces, giving each corner its functional

classificada como Património Mundial pela UNESCO.

canto o seu registo funcional e visual.

and visual register.

ADEGA ALVES DE SOUSA
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CARLOS
CASTANHEIRA

«O que me fascina é o acto de criar»
«What fascinates me is the act of creating»
TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY 1-2 ©PMC; 3-6 DIREITOS RESERVADOS

Viveu muitos anos na Holanda, mas quando foi solicitado

For many years he lived in the Netherlands, but when he

para intervir no Chiado, após o incêndio, Carlos Castanheira

was asked to get involved in Chiado, following the fire,

acabou por ficar no seu país. Os prémios que foi recebendo

Carlos Castanheira ended up staying in his country. The

desencadearam inúmeros convites para projectos no

awards he has received have triggered numerous invita-

estrangeiro, mormente na Ásia, onde tem trabalhado

tions to do projects abroad, especially in Asia, where he

sobretudo com Álvaro Siza Vieira em projectos ‘faraónicos’,

has worked primarily with Álvaro Siza Vieira on ‘Pharaon-

ainda que também goste de escalas menores, porque

ic’ projects, although he also likes smaller scales, because

é interessante o desafio de pensar coisas diferentes.

the challenge of thinking things differently is interesting.

Confessa, no entanto, que os prémios lhe causam algum

He confesses, however, that the awards cause him some

aborrecimento, porque o dispersam por outras actividades,

annoyance because they spread him out into other

e o que Carlos gosta realmente é de fazer arquitectura.

activities and what Carlos really likes is to do architecture.

Sempre com um sentido de humor apurado, fala-nos dos

Always with a keen sense of humour, he tells us about

projectos ligados ao sector vinícola, nomeadamente da

projects connected to the wine industry, in particular the

Casa da Torre, da Quinta da Faísca e de um projecto recente

Casa da Torre, at the Quinta da Faísca estate and a recent

para o Grupo Amorim. Nunca fez um hospital – revela – e

project for the Amorim Group. He has never designed a

um dia há-de fazer uma torre!

hospital – he reveals – and one day he has to do a tower!

Quando era jovem, a arquitectura já fazia parte dos seus
planos?

When you were young, was architecture already part of
your plans?

Não tinha ninguém na família que tivesse que ver com

No one in the family had anything to do with architec-

a arquitectura. Mas sempre me interessei muito por ver

ture. But I was always very interested in seeing things

coisas em construção. Achava interessante. Também

under construction. I found it interesting. I also always

sempre gostei muito de brincar com legos e esse tipo

really enjoyed playing with Lego and those kinds of build-

de jogos de construção e de desenhar. Se voltasse atrás,

ing toys, and drawing. If I could go back, I would take the

tomaria a mesma opção. O que me fascina é o acto de criar,

same route. What fascinates me is the act of creating, giving

dar conforto e prazer. Gosto de fazer coisas diferentes, de

comfort and pleasure. I like to do different things, to be

estar envolvido em projectos muito grandes, mas também

involved in very big projects, but also small ones, and this

pequeninos, e esse desafio de pensar coisas diferentes é

challenge of thinking things differently is very interesting.

muito interessante.
Tell us about two projects, one small and one very large,
Fale-nos de dois projectos, um pequenino e outro muito

which were challenging.

grande, que tenham sido desafiantes.
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Quando me chamaram para ver o local de um projecto

When they called me to see the site for a 72,000-sqm

que estamos a fazer na China, com 72.000 m2, foi um

project we are doing in China, it was a little scary, but then

bocadinho assustador, mas depois ganha-se coragem e

you gain in courage and «let’s make this happen!» It’s a

«vamos para a frente!». Outra coisa é fazer uma casinha pe-

different thing to do a small house, or a small extension,

quena, ou uma pequena ampliação, como a que acabámos

like the one we just did for a few offices at a factory, which

de fazer de uns escritórios de uma fábrica, que também é

is also stimulating.

estimulante.
This project in China was the one you developed with
Esse projecto na China foi o que desenvolveu com o arquitecto Álvaro Siza Vieira. Como é que duas cabeças pensam um projecto dessa dimensão?

the architect Álvaro Siza Vieira. How do two heads think
up a project of this size?
It is common for me because I have been doing this for

Para mim é comum porque eu já faço isso há muitos

many years, but it takes mutual respect, the same respect

anos, mas é preciso um respeito mútuo, o mesmo respeito

I have for my employees. There is no one who does a job

que tenho com os meus colaboradores. Não há ninguém

alone, except for rare exceptions. Nowadays projects

que faça um trabalho sozinho, salvo raras excepções. Hoje

are developed in collaboration. This project in China, The

em dia os projectos são desenvolvidos em colaboração.

Haishang Museum, is ready and work will start now.

«As adegas estão em transformação e já não há lugar
para o pó nem para as teias de aranha». Em que é que o
projecto da Casa da Torre Winery marcou pela diferença?

on holiday, I can’t turn off my architect status. Sometimes
it’s a little tiring, because I find myself studying what is well

é o meu território, é onde me sinto muito bem, sobretudo

done and what is poorly done. I have gone more to see a

«Wineries are changing and there’s no room for dust

quando consigo estar no exterior da casa. Acho fantástico.

lot of architectural things on holiday trips. Now I just see

or cobwebs anymore.» How did the Casa da Torre Winery

Quando vou de férias, não consigo desligar de ser arqui-

what’s at hand, the main things.

project do things differently?

tecto. Às vezes é um bocadinho cansativo, porque dou por

Este projecto na China, The Haishang Museum, está pronto
e a obra vai começar agora.

Uma das coisas que gosto mais de fazer é de estar em
casa, porque estou poucas vezes e é quase o meu escape,

Before accepting the Casa da Torre project, I had visited

mim a ver o que está bem feito e o que está mal feito. Já fui

Are there any projects you would still like to develop?

a winery in Bairrada. When people visit it, it is said that the

mais de ver muitas coisas de arquitectura em viagens de

I have never done a hospital. I love doing hotels! I would

férias. Agora só vejo o que está à mão, as coisas principais.

also really like to do a tower. It is a type of project that is not

Antes de aceitar o projecto da Casa da Torre, tinha

owner, in the old days, paid anyone who brought cobwebs,

visitado uma adega na Bairrada. Quando as pessoas a

because it was the most natural way to catch mosquitoes.

visitam, conta-se que o proprietário, em tempos idos,

Nowadays with the rules that are in place, there is no place

Há algum projecto que gostasse ainda de desenvolver?

pagava a quem trouxesse teias de aranha, porque era a

for such things. It’s all stainless steel, the procedures have

Nunca fiz nenhum hospital. Gosto muito de fazer ho-

forma mais natural de apanhar os mosquitos. Hoje em

to be super hygienic, you can’t have dirt floors anymore,

téis! Também gostava muito de fazer uma torre. É um tipo

dia, com as regras que há, não há lugar para esse tipo de

or granite vats. The Casa da Torre was something new for

de projecto ao qual não se dá muito valor, mas é de uma

coisas. É tudo aço inox, os procedimentos têm de ser super

us and the client is exceptional. There was already a cellar

grande complexidade.

higiénicos, o chão já não pode ser em terra batida, ou em

there, in a bad state. The client asked us to design a winery

cubos de granito. A Casa da Torre foi uma novidade para

above the existing one; we had to keep the winery there

nós e o cliente é excepcional. Já existia lá uma adega, sem

and could only demolish it at the end, because there was

condições nenhumas. O cliente pediu que fizéssemos uma

wine inside it. The estate is very beautiful and I find it inter-

adega por cima da existente, tínhamos de manter a que lá

esting how we placed the winery in the land and also the

estava e demoli-la apenas no final, porque havia vinho lá

fact that it is a winery making wine with gravity. The result

dentro. A quinta é muito bonita e acho interessante a forma

was to create a winery as if it had always been there.

very valued, but it is of great complexity.

ALOJAMENTO TURÍSTICO DA ADEGA QUINTA DA FAÍSCA

ENTREVISTA NA ÍNTEGRA EM // FULL INTERVIEW AT
www.villasegolfe.com

ADEGA QUINTA DA TABOADELLA

como inserimos a adega no terreno e também o facto de
ser uma adega por gravidade. O resultado foi fazer nascer
uma adega como se ela sempre lá estivesse.

Did the Quinta da Faísca Winery meet the client’s
wishes?
Quinta da Faísca was also a legal-technical necessity.

A Quinta da Faísca Winery foi ao encontro das pretensões do cliente?

They had a winery, but it was not in the right conditions.
They had to make a new space, in which, more than in Casa

A Quinta da Faísca foi também uma necessidade técni-

da Torre, the intention was to have a wine tourism part and

co-legal. Eles tinham uma adega, mas que não possuía as

a wine storage part, where the wines age, which is the part

condições necessárias. Foi preciso fazer um novo espaço

that is buried. They are different projects, but what I like is

que já pretendia, mais do que na Casa da Torre, ter uma

that the goals have been achieved.

ADEGA CASA DA TORRE

ADEGA QUINTA DA FAÍSCA

parte de enoturismo e uma parte de armazém, de repouso
do vinho, que é a parte que está enterrada. São projectos
diferentes, mas o que me agrada é que os objectivos foram
cumpridos.

Apart from the architecture and the many business trips,
what do you like to do?
One of the things I enjoy doing most is being at home,
because I’m rarely there and it is almost my escape, it is

Para além da arquitectura e das imensas viagens de
trabalho, o que gosta de fazer?
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my territory, it is where I feel very good, especially when I
can be outside the house. I think it’s fantastic. When I go
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FERNANDO
COELHO

«Temos excelentes escolas em Portugal
e excelentes arquitectos» \\ «We have
excellent schools in Portugal and excellent
architects»
TEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY 1-2 ©PMC; 3-5 DIREITOS RESERVADOS

Queria ser piloto aviador. Porque o sonho, desde criança,

He wanted to be a commercial pilot. Because ever since he

eram os aviões. Não concretizou. Foi então que o jeito

was a boy, his dream was airplanes. The dream never came

para o desenho, e por sugestão da sua mulher, foi levado

true. So it was his knack for drawing, and egged on by his

à escola de arquitectura. Foi uma paixão. E, hoje em dia,

wife, that took him to the school of architecture. He became

acha «que não conseguiria viver sem isto». Fernando

obsessed. And today, he believes «I couldn’t live without

Coelho, do atelier FCC Arquitectura, anda actualmente em

it». Fernando Coelho, from the firm FCC Arquitectura,

altos voos, seja através dos projectos de arquitectura, seja

is currently flying high, whether through architectural

nas subidas aos céus, sempre que ousa voar. Ainda que

projects, or when taking to the skies, whenever he dares

não seja piloto de Boeing’s, realizou o sonho de pilotar. À

to fly. Although he may not pilot Boeings, he did realise

arquitectura, ele dedica grande parte da sua vida. Tem um

his dream of learning to fly. He devotes much of his life to

sonho: arquitectar uma ponte. Durante a nossa conversa,

architecture. He has a dream: to design a bridge. During

falou-nos do projecto Monverde Wine Experience Hotel,

our conversation, he told us about the Monverde Wine

este que é um sucesso de Enoturismo em Portugal e que,

Experience Hotel project, which is a wine tourism success

actualmente, está a passar por uma nova ampliação.

in Portugal and which is currently undergoing a new
expansion.

Em 16 anos de atelier qual foi o maior desafio do
Fernando Coelho?
Os projectos são todos diferentes. Acho que cada pro-

What has been your biggest challenge in the firm’s
16 years?

jecto é um projecto. Todos têm um cliente e os clientes são

The projects are all different. I think each project is a pro-

todos diferentes. São todos uma aventura. Num projecto de

ject. Each one has a client and the clients are all different.

arquitectura, primeiro está-se sempre a mexer em muito

They are all an adventure. In an architectural project, firstly

dinheiro e, quando se mexe com muito dinheiro, é sempre

you are always dealing with a lot of money and, when you

complexo. Depois, estamos a mexer com os sonhos das

deal with a lot of money, it is always complex. Then we are

pessoas. Quando idealizamos um projecto de uma casa,

dealing people’s dreams. When we design a house, for

por exemplo, mesmo que ela custe 100 mil euros, ou cinco

example, no matter if it costs 100,000 Euros, or five million

milhões de euros, o esforço e o sonho da família é igual. Por

Euros, the effort and the dream of the family is the same.

isso, todos os pormenores e a envolvência são sempre uma

That’s why all the details and the involvement are always

aventura. Por vezes é preciso ter muita paciência, temos de

an adventure. Sometimes it takes a lot of patience; in a way

ser um bocadinho sociólogos, psicólogos... Já tive episódios

we have to be sociologists, psychologists... I’ve already had

fantásticos (risos).

fantastic instances (he laughs).
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Quão desafiante foi projectar o Monverde Wine Experience Hotel?

How challenging was it to design the Monverde Wine
Experience Hotel?

Este foi o primeiro hotel do atelier FCC. Andei em vários

This was the first hotel FCC has worked on. I visited

hotéis, a nível nacional e lá fora, para perceber o que os outros

various hotels, nationally and abroad, to see what the others

faziam. Tinha de perceber o que estava mal, para não

were doing. I had to understand what was bad, so as not

fazer aqui. Há oito anos que estamos com o processo do

to do it here. We have been working on the Monverde pro-

Monverde. Quando fui contactado para este projecto

cess for eight years. When I was contacted about this pro-

existiam algumas pré-existências (a casa principal, por

ject, parts already existed (the main house, for example).

exemplo). Isto tem 30 hectares, é quase um monte no

This has 30 hectares, it is almost a farming estate in the

Alentejo, e os proprietários foram adquirindo terrenos.

Alentejo, and the owners were acquiring land. When I got

Quando cheguei cá existiam ruínas. A ideia do Sr. Óscar era

here there were ruins. Sr. Óscar’s idea was to have a house

ter uma casa para receber amigos. Começámos a dese-

to welcome friends. We started designing and soon realised

nhar e logo percebemos que isto tinha uma potencialidade

that this had different potential to what he wanted to do.

distinta daquilo que ele queria fazer. Propusemos, mais ou

We more or less proposed the final product we have today.

menos, o produto final que temos hoje. A propriedade divi-

The property is divided between two municipalities: Ama-

de-se por dois concelhos: Amarante e Felgueiras.

rante and Felgueiras.

Em termos de materiais, diferem muito dos da primeira
fase?

In terms of materials, do they differ much from the
first phase?

«Não queria ser arquitecto, queria
ser piloto aviador» \\ «I didn’t
want to be an architect; I wanted to
fly airplanes»

Com qual dos espaços do Monverde o Fernando se identifica mais?

Which of the spaces in Monverde do you identify with
most?

São muito idênticos. Na primeira fase pensámos que

They pretty much identical. In the first phase we thought

A clarabóia do centro. Trabalho com o Paulo Neves já

The centre’s skylight. I have been working with Paulo

o hotel tinha de ter rótulo verde internacional. 80% da

that the hotel had to have an international green label. 80%

há alguns anos e gosto de misturar a escultura com a

Neves for some years now and I like to blend sculpture

pedra que se vê era do próprio terreno, descobrimos isso,

of the stone you see was from the land itself; we discovered

arquitectura. Trouxe-o aqui ainda em obra. Saiu a chuva de

with architecture. I brought him here during the works. The

por acaso, ao fazermos as escavações. As madeiras são

it by chance when digging. The timber is national ther-

folhas, que enriquece o espaço. A perspectiva do espaço é

rain of leaves is the result, which enriches the space. The

de Pinho nacionais termo modificadas. Depois existem

mally modified pine. Then there are the seven photovoltaic

completamente distinta, o jogo de luzes e sombras...

perspective of the space is completely different, the play of

os sete painéis fotovoltaicos para produção de energia

panels for electricity production; solar panels for sanitary

eléctrica; painéis solares para aquecimento de águas

water heating; and then all the river water, rainwater, is

sanitárias; e, depois, todas as águas fluviais, da chuva, são

used for the reservoir, which serves to irrigate the vineyard

Não queria ser arquitecto, queria ser piloto aviador. Tam-

aproveitadas para o reservatório, que serve para a rega da

and to supply the toilets. The second phase had been

bém cheguei lá, depois. O meu sonho, desde pequeno,

I didn’t want to be an architect; I wanted to fly airplanes.

vinha e para abastecer as sanitas. A segunda fase foi idea-

developed around the old house that belonged to the

sempre foram os aviões. Fiz parapente, sempre andei no ar.

I managed to do this too, later on. My dream, since I was

lizada na casa antiga que pertencia à quinta, onde se guar-

estate, where the agricultural tools were kept. The house is

Na altura, estava tudo encaminhado para isso, fiz matemá-

a boy, has always been airplanes. I did paragliding; I was

davam as alfaias agrícolas. A casa está a ser readaptada

being remodelled to have six rooms, plus the experimental

tica, geografia descritiva, mas, na minha altura, ainda não

always up in the air. At the time, everything was lined up

para seis quartos, mais a adega experimental, e dez quartos

winery and ten rooms in an extension. In the latter, we

havia escolas de aviação civil, tinha de se ir para a Força

to this end, I did maths and descriptive geography, but, in

de ampliação. Nestes últimos, pensou-se em suítes, com

thought of suites, with garden, with private pool, with wine

Aérea. Comecei a namorar, com a actual mulher, e o curso,

my day there were no civil aviation schools yet, you had

jardim, com piscina privada, com wine bar e lareira.

bar and fireplace.

na Força Aérea, era de seis anos. E, na altura, tinha de fazer

to go into the Air Force. I started going out with a girl, my

16 anos de Força Aérea. Era muito tempo fora daqui. Diziam,

current wife, and the Air Force course was six years long.

desde pequeno, que tinha jeito para o desenho, e a Paula,

And at the time, I had to do 16 years in the Air Force. It was

na altura, disse-me: «Já que não vais para a Força Aérea,

a long time away from here. From an early age they said

porque é que não experimentas arquitectura?». Fiz-lhe a

that I had a knack for drawing, and Paula said to me at the

vontade (risos). Fiz o primeiro ano. Foi uma paixão. Hoje em

time: «Since you are not going to the Air Force, why don’t

dia, acho que não conseguiria viver sem isto.

you try architecture?». I did her the favour (he laughs). I did

light and shadow...
Quando soube que queria ser arquitecto?
When did you know you wanted to be an architect?

the first year. I became obsessed. Nowadays, I don’t think I
Temos bons arquitectos em Portugal?

could live without it.

Sim. É evidente que temos as duas referências, o Siza
Vieira e o Souto de Moura. E também o Távora, que foi o

Do we have good architects in Portugal?

mestre deles. Mas sempre tivemos bons arquitectos. O

Yes. Obviously we have the two standout names, Siza

Raúl Lino, por exemplo, também é um arquitecto fantás-

Vieira and Souto de Moura. And also Távora, who was their

tico. Temos excelentes escolas em Portugal e excelentes

master. But we have always had good architects. Raúl Lino,

arquitectos.

for example, is also a fantastic architect. We have excellent
schools in Portugal and excellent architects.

Há algum projecto que gostaria de desenvolver?
Uma ponte. Porque é um desafio.
ENTREVISTA NA ÍNTEGRA EM // FULL INTERVIEW AT
www.villasegolfe.com
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Is there any project you would like to do?
A bridge. Because it is a challenge.
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FRANCISCO VIEIRA
DE CAMPOS
«Menos acaba por ser tudo»
«Less ends up being everything»
TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY 1-4 ©PMC; 5-6 DIREITOS RESERVADOS

Nasceu no Porto e é também da Escola do Porto a sua

He was born in Oporto and it was also from the School of

formação em Arquitectura, uma profissão que não fazia

Oporto that he learnt to be an architect, a profession that

parte dos seus planos, mas que hoje o fascina de tal

had not been part of his plans, but which fascinates him

forma, que não saberia ser outra coisa. Criou, com Cristina

to such an extent now, that he cannot imagine doing

Guedes, o atelier menos é mais, um nome que, de alguma

anything else. Together with Cristina Guedes he set up the

forma, remete para os seus tempos de escuteiro, em que

firm menos é mais [translating to ‘less is more’], a name,

aprendia a construir o essencial e com poucos recursos. Do

which, in a way, refers to his days as a scout, where he

longo curriculum do já muito premiado atelier de Francisco

learned to build the essential and with few resources. The

Vieira de Campos faz parte o projecto da Quinta do Vallado

extensive portfolio of Francisco Vieira de Campos’ award-

cujo grande desafio foi conjugar a nostalgia com a

winning firm includes the Quinta do Vallado project, which

tecnologia, ou a tradição com a inovação, o passado com o

posed the major challenge of combining nostalgia with

futuro. Interveio também na Quinta do Crasto e não

technology, or tradition with innovation, the past with the

esconde a vontade de fazer mais adegas, assim como

future. He also worked on Quinta do Crasto and does not

desenvolver projectos além-fronteiras, sempre com base

hide his desire to do more wineries, as well as undertaking

na contemporaneidade, no risco, na experimentação e na

projects abroad, always based on contemporariness, risk,

investigação.

experimentation and research.

Como surgiu a arquitectura na sua vida?

How did architecture come about in your life?

No início, julgava que a minha vocação estava mais

At first I thought that my vocation was more associated

ligada às Belas Artes e menos à Arquitectura. Mas depois,

with fine arts and less with architecture. But later, through

por influências, entrei em Arquitectura. Hoje penso que, se

influences, I got into architecture. Today I think that if

não fosse arquitecto, só poderia ser bailarino ou artista de

I wasn’t an architect I could only be a dancer or circus

circo. Aprende-se a gostar com o ‘tempo’, primeiro através

performer. You learn to like something with ‘time’, firstly

dos magníficos professores que tive, depois, há uma

through the marvellous teachers I had, then there is an

necessidade inata associada à ideia de criar, de projectar,

innate need associated with the idea of creating, designing,

de construir, de ver nascer a obra… É um processo que me

building, seeing the work coming into existence… It is a

fascina.

process that fascinates me.

Criar o atelier menos é mais foi um passo natural?

Was creating the menos é mais firm a natural step?

Sim. Quando estava no primeiro ano da faculdade, uma

Yes. When I was in my first year at university, a number of

série de alunos, incluindo eu, já partilhava um espaço a que

students, including me, already shared a space you might

podemos chamar atelier ou escritório. Esta experiência

call a studio or office. This early collective experience led us

precoce colectiva levou-nos, de uma forma natural, a

quite naturally to enjoy being in a space with many people,

gostar de estar num espaço com muitas pessoas, onde a

where discussion, sharing ideas and criticism are all part of

discussão, a partilha de ideias e as críticas fazem parte de

the ongoing learning process we cultivate to this day.

uma aprendizagem contínua que cultivamos até aos dias
de hoje.
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Menos é, de facto, mais?

Is less, in fact, more?

Menos acaba por ser tudo. Gosto de associar a ideia do

Less ends up being everything. I like to associate the

menos, à ideia de essência, à ideia de carácter.
Por de trás de um bom vinho há sempre uma grande
adega?

idea of less, to the idea of essence, the idea of c haracter.
Behind a good wine is there always a great winery?

QUINTA DO VALLADO

I think firstly there has to be a good oenologist and good

Acho que primeiro deve haver um bom enólogo e boa

raw material. It is the winemaker who makes the wine

matéria-prima. É o enólogo que faz com que o vinho acon-

happen. As good as the architecture might be, if not every-

teça. Por muito que a arquitectura seja boa, se tudo não

thing is in tune, it doesn’t work. At Vallado, the architecture

estiver em sintonia, não funciona. No Vallado, a arquite-

can help to enhance the space where the wine is produced

ctura pode ajudar a enaltecer o espaço onde se produz o

and the spaces that visitors can admire, but in reality the

vinho e os espaços que os visitantes podem admirar, mas, na

important thing is to have a perfectly functioning team.

realidade, o importante é que haja uma equipa a funcionar
na perfeição.

Was it easy to make the Quinta do Vallado project meet
the functional needs of a winery while maintaining the

Foi fácil que o projecto da Quinta do Vallado respondesse
às necessidades funcionais de uma adega e, simultaneamente, mantivesse a identidade do lugar?

identity of the place?
However simple a project may be, it is never easy. I

QUINTA DO VALLADO

belong to a school that taught us how to solve peo-

Um projecto, por mais simples que seja, nunca é fácil.

ple’s problems through a very attentive reading of the

Pertenço a uma escola que nos ensinou a resolver os pro-

place where we are going to become involved, and of the

A linguagem do nosso tempo, a linguagem contempo-

single way, or solution. I believe what matters is to find

blemas das pessoas através de uma leitura muito atenta

requested programme. We are perfectly aware that in order

rânea com todas as ambiguidades que o termo transporta.

adequate solutions, to be consistent with the ideas that

ao lugar onde vamos intervir e ao programa pedido. Temos

to build you need to destroy. It is within this balance that

Não há uma única via, ou solução. Julgo que o importante é

regulate the project.

a perfeita consciência de que para construir é necessário

we work. This balance is very sensitive. Any less suitable

encontrar soluções adequadas, ser coerente com as ideias

destruir. É neste equilíbrio que trabalhamos. Este equilíbrio

solution can forever destroy the essence of the place. We

que disciplinam o projecto.

é muito sensível. Qualquer solução menos adequada pode

try to be as appropriate as possible, while at the same time

destruir para sempre a essência do lugar. Tentamos ser o

taking risks and experimenting to the limit. We like the

mais adequados possível, sendo que, ao mesmo tempo,

relationship between nostalgia and technology.

Que linguagem arquitectónica têm de ter as adegas do

each other. «We are what we do, we teach what we are». In

Fazem parte da mesma ‘matéria’, complementam-se.

the beginning I dedicated myself more to the firm and less to
teaching. Over time I have come to discover that teaching,

cio dedicava-me mais ao atelier e menos ao ensino. Com

beyond a huge responsibility, constantly forces me to adapt

o tempo fui descobrindo que leccionar, para além de uma

my ideas to the uncertainties of the students. Working

The language of our time, the contemporary language,

enorme responsabilidade, obriga-me constantemente a

with the students’ uncertainties and my ‘un-certainties’,

with all the ambiguities that the term implies. There is no

adaptar as minhas ideias às incertezas dos estudantes.

reconciling, interacting, criticising… is very rewarding!

What architectural language must wineries have in the
21st century?

século XXI?

They are part of the same ‘material’, they complement
Leccionar ou fazer arquitectura. O que prefere?
«Somos o que fazemos, ensinamos o que somos». No iní-

não deixamos de arriscar e experimentar até ao limite.
Gostamos da relação entre a nostalgia e a tecnologia.

Teaching or doing architecture. What do you prefer?

Trabalhar com as incertezas dos alunos e com as minhas
‘in-certezas’, compatibilizar, dialogar, criticar… é muito
gratificante!

What are you doing at Quinta do Crasto?
The renovation of two buildings (protected heritage
sites). One corresponds to the space housing the presses

O que estão a fazer na Quinta do Crasto?

and the other to the old winery space. In essence, the

A reabilitação de duas construções (património protegi-

strategy involved putting back what had been there, and

do). Uma corresponde ao espaço dos lagares e a outra ao

implied updates to the building system, making it more

espaço da adega velha. No fundo, a estratégia passou por

sophisticated. The important thing was not to lose the

repor o que estava, obrigou a uma actualização do sistema

strong character of the buildings.

construtivo, mais sofisticado. O importante era não perder
o forte carácter das construções.

A dream as an architect?
What really interests me is the present, although we are

Um sonho enquanto arquitecto?

always talking about the future. The future is uncertain. In

O que me interessa verdadeiramente é o presente,

reality we are asked to draw what does not exist. This un-

embora estejamos sempre a falar do futuro. O futuro é

predictability forces us to constantly update ‘un-certainty’.

incerto. Na realidade, pedem-nos para desenhar o que não

Dream and reality end up merging into time and space.

existe. Esta imprevisibilidade obriga-nos a uma constante
actualização da ‘in-certeza’. O sonho e a realidade acabam
por fundir-se no tempo e no espaço.
ENTREVISTA NA ÍNTEGRA EM // FULL INTERVIEW AT
www.villasegolfe.com
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O Enoturismo da Adega Cartuxa
chegou há sensivelmente nove
anos. \\ Wine tourism at the
Adega Cartuxa winery arrived
approximately nine years ago.
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ADEGA CARTUXA
Cenário vinhateiro idílico
Idyllic winegrowing setting
TEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DIREITOS RESERVADOS

Localizado na Quinta de Valbom, a poucos minutos do

Located in the Quinta de Valbom estate, a few

centro histórico de Évora, e a 200 metros do Convento

minutes from Évora’s historic centre, and 200 metres

da Cartuxa, o Enoturismo da Adega Cartuxa chegou

from Cartuxa Convent, wine tourism at the Adega

há sensivelmente nove anos. De lá para cá o serviço de

Cartuxa winery arrived approximately nine years ago.

excelência tem sido o foco daqueles que cuidam do pro-

Ever since that moment excellent service has been

jecto. O edifício do séc. XVI, que é hoje um dos centros

the focus of those who take care of the project. The

de estágio dos vinhos, sobressai no cenário idílico

16th-century building, which is today one of the estate’s

da propriedade. Aos visitantes proporciona-se-lhes,

wine ageing centres, stands out in the idyllic setting of

desde logo, uma visita ao edifício secular – antigo

the property. From the outset, visitors are offered a tour

espaço de produção –, onde se fazem provas de vinhos e

of the centuries-old building - former production space

azeites. Depois, os mais variados recantos da Quinta de

-, where wine and olive oil tastings are held. Then, the

Valbom mostram a beleza das paisagens surpreen-

various corners of the Quinta de Valbom estate reveal

dentes do Alentejo. Sente-se o ar puro. E uma vontade

the beauty of the amazing landscapes of the Alentejo.

de permanecer.

You can feel the fresh air. And a willingness to stay.

Todavia, falar do Enoturismo da Adega Cartuxa é

However, any talk about wine tourism at the Adega

falar da Fundação Eugénio de Almeida, esta que é, hoje,

Cartuxa winery must include mention of the Eugénio

a concretização do sonho de um homem mecenático

de Almeida Foundation, which is today the realisa-

e filantropo, Vasco Maria Eugénio de Almeida. Foi ele

tion of the dream of a man who was a benefactor and a

quem, em 1963, a criou.

philanthropist, Vasco Maria Eugénio de Almeida. It was
he, who, in 1963, created it.
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Desde sempre o leque de hóspedes na Cartuxa tem

The range of guests at Cartuxa has always been very

sido muito heterogéneo. Vêm de diferentes geografias

diverse. They come from different parts of the globe

do globo (80% dos visitantes). Viajam em família, em

(80% of visitors). They travel with their family, in groups

grupo ou singularmente. Vêm à procura da história e do

or on their own. They come looking for history and

património. Degustam e conhecem em minúcia a oferta

heritage. They taste and gain a detailed understanding

vitivinícola da propriedade. Por isso, na loja aberta ao

of the wines produced on the property. Therefore, in the

público, é possível a aquisição dos vinhos e azeites pro-

shop open to the public, you can purchase the wines

duzidos na quinta. Podem, ainda, provar vinho à taça,

and olive oils produced there. They can also sample

bem como experimentar os produtos da região, como

wine by the glass, as well as taste some regional prod-

os queijos e os enchidos. Uma delícia!

ucts, such as cheese and cured meats and sausages.

No início deste ano houve restruturação no espaço
e na loja, valorizando as áreas de convívio exteriores e
interiores.
A proximidade a Lisboa e a boa localização, assim

All so delicious!
At the start of this year the space and shop were
restructured, enhancing the outdoor and indoor social
areas.

como a curta distância a Espanha, privilegiam mais

The proximity to Lisbon and the good location, as

ainda a Adega Cartuxa. Mas também o Alentejo é, por

well as the short distance to Spain, favour the Adega

si só, tradição. Por isso, falar no Enoturismo da Cartu-

Cartuxa further still. But the Alentejo, by itself, is

xa é falar de turismo, de sossego, descontracção, tradi-

tradition too. And so any talk about Cartuxa wine tour-

ção, património e experiência. A Cartuxa é um óptimo

ism is talk about tourism, peace, relaxation, tradition,

espaço para experimentações sensoriais, para viver a

heritage and experience. Cartuxa is a great space for

história e para se deixar envolver por recônditos

experiencing sensations, for recapturing history and

lugares, preenchidos por surpresas para se contar

for being immersed in hidden places filled with surprises

e descobrir.

to tell and discover.

E, aos aficionados do descanso, numa envolvência

And for people with a talent for taking it easy, in a

enoturística, resta dizer que há muito para se ver e

wine tourism setting, all that remains to be said is that

sentir. Desde o projecto agro-industrial, ao agro-

there is much to see and feel. From the agro-industrial

-pecuário e florestal, a Fundação Eugénio de Almeida

project to the agro-livestock and forestry projects, the

cumpre ainda uma missão social, cultural, espiritual e

Eugénio de Almeida Foundation also fulfils a social,

educativa, deixada pelo seu criador, e que se pretende

cultural, spiritual and educational mission, left by its

perpetuar no tempo.

creator and intended to be continued into the future.
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WINERIES WITH ARCHITECTURE

WINE TOURISM

ADEGA DO
CASTANHEIRINHO
Do vinho aos automóveis clássicos
From wine to classic cars
TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY IVO TAVARES STUDIO

e garagem com quatro lugares para albergar parte da

The two floors are serviced by a service lift, which will

colecção de carros antigos do cliente. Os dois pisos são

carry freight between floors. The production zone is an

servidos por um monta-cargas que fará o transporte

unashamedly dramatic space in terms of volume, due

de cargas entre pisos. A zona de produção é um espaço

to its high ceilings and the steep slopes of the pitched

declaradamente dramático na sua volumetria devido

roof. The winepress at the end, slightly elevated, is like

ao seu pé-direito alto e à inclinação acentuada das duas

an ‘altar of wine’: it takes on a scenic quality. At the

águas. O lagar ao fundo, ligeiramente mais elevado, é

customer’s request, glazed windows were installed

A Adega do Castanheirinho localiza-se na vila de

The Adega do Castanheirinho winery is located in the

como um ‘altar do vinho’: assume um carácter cénico.

between the garage and the production area, ensuring

Aguada de Cima, concelho de Águeda, e está rodeada

town of Aguada de Cima, in the municipality of Águeda,

Por desejo do cliente, entre a garagem e a zona de pro-

a two-way view between the two areas, while the

por terrenos agrícolas e florestais. Os seus 550 m 2

and is surrounded by agricultural and forest land. Its

dução, foram colocados vãos envidraçados, havendo

garage appears as if a kind of showroom for the impec-

nasceram do traço criativo do arquitecto João Albano

550 square metres result from the creative design by

uma visualização bidireccional entre as duas áreas,

cably preserved vintage cars. Inside, white and sheet

Fernandes, que teve em conta as pretensões do cliente.

architect João Albano Fernandes, who took the client’s

funcionando a garagem como uma espécie de montra

metal no longer rule, rather richer materials, colours

Implantados numa posição elevada do terreno, os três

wishes into account. Stood on an elevated part of the

dos impecavelmente bem conservados carros antigos.

and textures, such as concrete, wood and microcement.

volumes de duas águas estabelecem relações directas

land, the three gabled volumes are directly related, in

No interior, já não é o branco e a chapa que imperam,

Epoxy was chosen for the flooring and panelling of the

de ligação e funcionalidade. No exterior, sobre um

terms of connection and functionality. Outside, in a

mas materiais, cores e texturas mais ricas, como o

work areas, as durability was a requirement. Completed

cenário predominantemente verde, sobressai a alvura

predominantly green setting, whiteness and clean and

betão, a madeira e o microcimento. No pavimento e

in 2018, we believe that aromas of must will soon fill the

e as linhas limpas e simples. O edifício é integralmente

simple lines stand out. The building is entirely clad in

lambrins das zonas de trabalho, por se desejarem

four corners of the Adega do Castanheirinho winery!

revestido a chapa metálica branca: paredes, cobertura,

white sheet metal: walls, roof, doors and garage doors.

resistentes, optou-se pelo epóxi. Foi concluída em 2018

portas e portões de garagem.

The building has two floors, one of which is buried. The

O edifício tem dois pisos, sendo que um deles está

basement floor is a large storage space that is favoured

enterrado. O piso da cave é um espaço amplo de arre-

by the thermal conditions of being below ground. The

cadação que é favorecido pelas condições térmicas do

ground floor houses a production area, a tasting room,

subsolo. O piso de rés-do-chão acolhe uma zona de

toilet facilities and a garage with room for four cars

produção, uma sala de provas, instalações sanitárias

to house part of the client’s collection of vintage cars.

e cremos que em breve os aromas a mosto já se sintam
pelos ‘quatro cantos’ da Adega do Castanheirinho!
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BEYOND

Além, o mar! Aquém, arquitectura, luz e arte!
Beyond, the sea! Right here, architecture,
light and art!
TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ADAM LETCH & STEFAN ANTONI

Além, o mar. Além, um horizonte que se vai desfocando

Beyond, the sea. Beyond, a horizon that becomes

à medida que a lonjura se agiganta. Aquém, uma casa que

blurred as the distance grows. Right here a house that

funde o conforto com a arquitectura, num cenário deslum-

blends comfort with architecture, in a stunning setting.

brante. Beyond é o seu nome e o projecto é do reconheci-

Its name is Beyond and the project is by much respected

díssimo atelier de arquitectura SAOTA.

architecture firm SAOTA.

Fica na Cidade do Cabo, África do Sul, nos ombros da

It is located in Cape Town, South Africa, on the shoul-

famosa montanha Lion’s Head, numa encosta íngreme

ders of the famous Lion’s Head mountain, on a steep

que desce em direcção à famosa sequência de praias de

slope that drops towards the famous series of white

areias brancas de Clifton até Twelve Apostles. Beyond tem

sandy beaches from Clifton tothe Twelve Apostles.

seis andares embutidos ou encostados a uma escarpa.

Beyond boasts six floors built into or leaning against a

Os níveis mais baixos abrigam seis quartos generosos,

hillside.

três dos quais podem ser interligados para formar uma

The lower levels house six generous bedrooms, three

suíte familiar e um espaço de entretenimento completo,

of which can be interconnected to form a family suite
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de volume duplo, com spa, jogos e cinema. A área de estar

and a complete double volume entertainment space,

principal fica no topo do edifício – um amplo espaço aberto,

with spa, games and cinema. The main living area sits

de pé-direito duplo, que abriga cozinha, bar, sala de jantar,

at the top of the building – a large, open, double-height

sala de estar e quartos familiares, bem como um lounge de

space that houses the kitchen, bar, dining room, living

Inverno, uma galeria de arte e um escritório no mezanino.

room and family bedrooms, as well as a winter lounge,

As superfícies de vidro transparente eliminam as fron-

an art gallery and a study on the mezzanine.

teiras entre o interior e o exterior. Este último exibe um

Clear glass surfaces remove the boundaries between

belo e generoso jardim, que se abre directamente para o

indoors and outdoors. The latter boasts a beautiful

Table Mountain National Park e que se liga a uma piscina

and generous garden, opening straight onto the Table

que se estende em direcção ao mar.

Mountain National Park, linked to a swimming pool

A dicotomia espaço/luz é claramente de inspiração
modernista. Aliás, a fachada de entrada responde à defi-

that extends out towards the sea.
The space/light dichotomy clearly shows its modern-

nição de arquitectura de Le
Corbusier: um «magnífico
jogo de volumes reunidos
sob a luz». Do hall de entrada, o visitante é levado para cima, em direcção

ist inspiration. In fact, the

A dicotomia espaço/luz é claramente
de inspiração modernista. \\ The
space/light dichotomy clearly shows
its modernist inspiration.

à luz generosa dos níveis

entrance façade responds
to Le Corbusier’s definition
of architecture: a «magnificent set of volumes assembled under the light».
From the entrance hall the

sociais superiores. A casa parece ser uma composição

visitor is led upwards towards the generous light of the

robusta, sem emendas, mas, de facto, as várias funções são

higher common levels. The house appears to be a robust,

definidas pela intersecção de planos, tectos e tratamentos

seamless composition, but in fact the various functions

de piso.

are defined by the intersection of planes, ceilings and

A interacção magistral de luz, espaço e materialidade

floor treatments.

bruta traz uma generosa hospitalidade a outra ‘família’ –

The masterful interaction of light, space and brute

uma relevante colecção de arte contemporânea sul-afri-

materiality provides a generous hospitality to another

cana. A colecção está na galeria, mas o magnífico trabalho

‘family’- an important collection of contemporary

da SAOTA e da ARRCC, que projectou os interiores junta-

South African art. The collection is in the gallery, but the

mente com a OKHA, fez de Beyond uma autêntica obra de

magnificent work of SAOTA and ARRCC, who designed

arte. Além, o mar! Aquém, arquitectura, luz e arte!

the interiors together with OKHA, have made Beyond
work of art in its own right. Beyond, the sea! Right here,
architecture, light and art!
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CASA FUZETTA

Herança arquitectónica, conforto
contemporâneo \\ Architectural heritage,
contemporary comfort
TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DIREITOS RESERVADOS

Pertenceu a Carlos Fuzetta, um diplomata, advogado e

The house belonged to Carlos Fuzetta, a diplomat,

filantropo olhanense, falecido em 1942. Era um notável

lawyer and philanthropist from Olhão, who died in

edifício burguês edificado nos anos 30 do século passado,

1942. It was a remarkable bourgeois building built in the

a norte do Bairro da Barreta, em Olhão, Algarve. No topo, o

1930s, north of the Bairro da Barreta neighbourhood,

prestigiado advogado mandou construir uma torre de estilo

in the Algarve city of Olhão. At the top, the prestigious

gótico com vitrais de cores e óculos, símbolo de sobrie-

lawyer commissioned the construction of a Gothic

dade e nobreza. Após a sua morte, porém, a Casa Fuzetta

-style tower with stained-glass windows and oculi, a

conheceu o abandono e a degradação, até, há cerca de sete

symbol of simplicity and nobility. After his death, how-

anos, ser visitada por um casal inglês, que se apaixonou

ever, Casa Fuzetta fell into abandonment and neglect,

principalmente por um enorme pátio, pela envolvência

until, about seven years ago, when it was visited by an

urbana do centro da cidade antiga e pela bela torre gótica.

English couple, who fell in love with it, primarily for its

Adquiriram-na. A equipa do atelier do arquitecto Jaime
Coutinho foi incansável e o que parecia impossível – de-

huge courtyard, for the urban surroundings of the old
city centre and for the beautiful gothic tower.

volver ao edifício o seu estado de graça – aconteceu. A re-

They purchased it. The team at the offices of architect

novação contemplou todas as áreas disponíveis, incluindo

Jaime Coutinho has proved tireless and what seemed

as coberturas, nos quatro pisos existentes, respeitando na

impossible – to return the building to its former glory

íntegra a herança arquitectónica original e adicionando-lhe

– is exactly what happened. The renovation work

design e conforto contemporâneos. No terraço da cober-

involved all available areas, including the roofs,

tura principal, com vistas deslumbrantes sobre a silhueta

throughout the four existing floors, fully respecting
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Nesta conversão em Hotel de
Charme, deu-se grande destaque
à adega, combinada com a sala de
jantar dedicada a eventos. \\ In this
Charm Hotel conversion special
emphasis has been given to the
cellar, combined with the dining
room dedicated to events.

urbana e tendo o mar e a Ria Formosa como pano de fun-

the original architectural heritage, while adding

do, integrou-se uma piscina, que enriqueceu as áreas de

contemporary design and comfort. On the main roof

lazer. Nesta conversão em Hotel de Charme, deu-se grande

terrace, with breathtaking views of the urban skyline

destaque à adega, combinada com a sala de jantar

and with the sea and Ria Formosa wetlands as a back-

dedicada a eventos, aproveitando-se uma área do piso

drop, a swimming pool has been added, thus enriching

térreo na qual as paredes e tectos são integralmente cons-

the leisure areas. In this Charm Hotel conversion

tituídos por alvenaria de pedra e tijoleira de barro, à vista,

special emphasis has been given to the cellar, com-

proporcionando um ambiente algo intimista, apropriado

bined with the dining room dedicated to events, taking

à degustação.

advantage of an area on the ground floor in which the

A Casa Fuzetta readquiriu o seu antigo esplendor, indo

walls and ceilings are entirely made of exposed stone

ainda mais além. Prova disso é o historial de reviews e de

masonry and clay bricks, providing a somewhat cosy

pontuações máximas que os hóspedes vão evidenciando,

setting, ideal for dining.

o que coloca este Hotel de Charme no top europeu dos
retiros exclusivos.

Electrical Projects

•

Light Design & Control

•

Blinds and Curtains

•

Home Cinema & HiFi

•

Perimeter Security

•

Domotics and IT

Casa Fuzetta has regained its former splendour, and
taken it even further. Proof of this can be found in the
reviews and top scores that guests keep on giving it,
which places this Charm Hotel right among the top
exclusive retreats in Europe.
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MUDA RESERVE
VILLAGE FARMS

Viver no campo, tão perto do mar!
Living in the countryside, so close to the sea!
TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY CRAIG DENIS

Pretende-se que cada espaço desta
casa seja tão descontraído como
privado, tão requintado quanto
simples. \\ Each space in this house
is intended to be as relaxed as it is
private, as refined as it is simple.

As bucólicas paisagens alentejanas servem-lhe de

The bucolic landscapes of the Alentejo serve as a back-

cenário, as mesmas que entram casa adentro, tal é ténue a

drop, while also entering indoors, so blurred is the border

fronteira entre o interior e o exterior. Betão branco, vidro e

between interior and exterior. White concrete, glass and

madeira são as matérias-primas que prevalecem e quase

wood are the prevailing raw materials and almost every-

tudo o resto é o verde do jardim e do pinhal em várias tona-

thing else is the green of the garden and the pine forest

lidades. O desconhecimento do cliente final foi o principal

in various shades. Not knowing the end user proved the

desafio do atelier RMS Arquitetos, mas não foi este facto

main challenge for architecture firm RMS Arquitetos, but

que impediu que o projecto de uma casa na Muda Reserve

this fact did not prevent the project of a house in Muda

Com aproximadamente 500 m2, a casa é feita de pátios

With an area of approximately 500 sqm, the house is

- Village Farms, (da Vanguard Properties), na aldeia de

Reserve - Village Farms project (by Vanguard Properties),

que definem acessos e circulações, configurando zonas de

made of courtyards that define accesses and movement,

Muda, Comporta, se mostrasse harmonioso, conjugando a

in the village of Muda, Comporta, from being harmonious,

estar mais e menos protegidas. No piso superior, um volume,

configuring living areas protected to varying degrees. On

simplicidade, a arquitectura contemporânea, o sossego do

combining simplicity, contemporary architecture, the quiet

simplesmente apoiado e cavado por um pátio, abriga o

the upper floor, a simply supported volume, with a court-

pinhal… e a praia ali tão perto!

of the pine forest… and the beach, so nearby!

quarto principal, oferecendo-lhe a cobertura como um

yard below it, houses the master bedroom, the roof before

jardim. Pretende-se que cada espaço desta casa seja

it stretching out like a garden. Each space in this house is

tão descontraído como privado, tão requintado quanto

intended to be as relaxed as it is private, as refined as it is

simples. E seja quem for o cliente final, terá certamente

simple. And whoever the end user is, they will certainly

bom gosto, apreciará viver a simplicidade bucólica do

have good taste, they will enjoy experiencing the bucolic

Alentejo e a proximidade da costa atlântica, mas privile-

simplicity of the Alentejo and the proximity of the

giará o conforto, a qualidade e a distinção.

Atlantic coast, but they will prioritise comfort, quality and
distinction.
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OPINIÃO \\ OPINION

“Vencer é o que importa.
O resto é a consequência.”

AGNIESZKA KIJONKA
CEO A1 Algarve Real Estate

Ayrton Senna

O Algarve, de um ponto de vista diferente
É do Porto? Ou de Lisboa? O headline despertou o seu in-

praticamente tudo: restaurantes, bares, praias próximas e

teresse? O que poderia ser esse ponto de vista diferente do

uma pitoresca zona histórica. Palco de festa e caos turís-

Algarve, senão o mini-Marrocos com praias lotadas, ser-

tico na época alta, na época baixa, contudo, encontram-se

viço lento nos restaurantes, garrafas plásticas vazias nas

jóias. Na zona histórica pode seguir os passos dos romanos

ruas e engarrafamentos no calor insano?

e dos mouros e, claro, há inúmeras referências aos tem-

Se acha assim, só conhece o Algarve do mês de Agosto,

pos em que Portugal ainda era uma grande potência naval.

porque vem visitar-nos durante o pico de Verão. Muitos es-

Mas mesmo aqueles menos interessados na História acha-

trangeiros conhecem melhor o Algarve do que os lisboetas

rão difícil resistir ao charme da pequena cidade.

e portuenses, porque escolhem um período diferente das

Quer se trate de passeios de barco a grutas, no catamarã à

férias de Verão para desfrutar deste belo pedaço da Euro-

procura de golfinhos, ou pescar em alto-mar; do autódromo

pa. Se quiser só para si os destaques do Algarve, como as

em Portimão, onde pode marcar test drives em carros de

praias fantásticas, as falésias deslumbrantes e as peque-

corrida; a Via Algarviana, que permite conhecer o Algarve

nas aldeias pitorescas, deve visitar a região fora de época.

ao longo de 300 km a pé; dum safari de jipe; dum passeio

A minha sugestão é: visite-a na Primavera ou no Outono.

de balão ou parapente; ou do centro de arte contemporânea

A Primavera faz o Algarve brilhar com uma luz completa-

Zefa, em Almancil, que é o maior centro de artes privado de

mente diferente. Só as inúmeras amendoeiras em flor são

Portugal… todas essas experiências não são apenas para

razão suficiente para optar por esta época.

turistas estrangeiros.

Muitas pessoas só visitam a parte sul do Algarve. E per-

Tente ver o Algarve de uma perspectiva diferente. No Ve-

dem uma paisagem bem interessante e selvagem:

rão a praia é mesmo demasiado cheia e excessivamente

a costa oeste do Algarve. Quer Lagos, Silves, Loulé ou

quente.

Tavira, todas estas pequenas cidades encantadoras têm

The Algarve, seen from a different point of view
Are you from Porto? Or maybe from Lisbon? Has the

everything: restaurants, bars, nearby beaches and a

headline piqued your curiosity? What could be different

picturesque old town. Party stronghold and tourist chaos

about the Algarve other than this mini-Morocco, with its

in the high season, in the low season they are places to

crowded beaches, slow restaurant service, empty plastic

discover hidden jewels. In the old town, you can walk in

bottles in the streets and traffic jams in the insane heat?

the footsteps of the Romans and the Moors, and of course,

If that’s your take, then you only know the August version

there are numerous references to the times when Portugal

of the Algarve, because you come to visit us during the

was still a major naval power. But even anyone with little

height of summer. Many foreigners know the Algarve

interest in history will find it hard to resist the charm of the

better than people from Lisbon and Oporto because they

small towns here.

choose a different time of year to enjoy this beautiful

Whether boat trips to grottoes, catamaran adventures in

piece of Europe than the summer holidays. If you want the

search of dolphins or deep-sea fishing; the race track in

Algarve’s highlights, such as fantastic beaches, stunning

Portimão, where you can book guided test drives in racing

cliffs and picturesque little villages, all to yourself, you

cars; the Via Algarviana trail, which allows you to get to

should visit the region out of season. My suggestion: visit

know the Algarve over 300 km on foot; a jeep safari; a

in spring or autumn. Spring makes the Algarve shine in a

balloon tour or paragliding; or the Zefa Contemporary Art

completely different light. The countless flowering almond

Centre in Almancil, which is Portugal’s largest private arts

trees alone are enough attraction at this time of year.

centre - all these experiences are not just for overseas

Many people only visit the southern strip of the Algarve.

tourists.

They miss out on a really exciting, wild landscape: that

Try to see the Algarve from a different perspective. The

of the Algarve’s far west. Whether Lagos, Silves, Loulé or

beach is really too crowded and too hot in the summer.

Tavira, all these charming little towns have pretty much
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\\SIXTHSENSE
CAROLINA HERRERA

BENTLEY

Há 35 anos no mundo da moda, Carolina Herrera
Apresentada na Baselworld, na Suíça, a primeira colecção

é sinónimo de luxo, qualidade e tradição. As co-

de jóias da Bentley é composta por uma selecção atemporal

lecções exalam elegância e integridade, sempre

de peças contemporâneas e resulta de uma parceria entre a

com os olhos postos no futuro da moda. Exemplo

icónica marca britânica de carros de luxo e a Heinz Mayer, uma

desses valores é o vestido de cocktail da ima-

conceituada fabricante de jóias nascida em 1599. Compartilhando

gem, que combina graciosidade com elementos

a paixão pelos detalhes feitos à mão e sob medida, as duas marcas

inesperados, como o tecido exterior. Longo, eva-

criaram duas linhas nesta colecção – Wings e Everlasting –, ambas

sé e sem mangas ou alças, é o ícone perfeito para

em ouro branco, rosa ou amarelo de 18K e valiosos diamantes e

impressionar e, acima de tudo, sentir conforto,

outras pedras preciosas raras. Na imagem, o colar Bespoke Wings,

em qualquer festa. A sua cor tendência confere

da linha Wings, que é inspirada na asa do logótipo da Bentley e que

alegria e vivacidade à elegância e pode ser com-

combina as melhores técnicas tradicionais com intricadas mecânicas.

binada com acessórios mais discretos, ou com
outras cores vivas. Em neoprene e forrado, aperta

Presented at Baselworld, in Switzerland, Bentley’s first jewellery

com fecho-éclair imperceptível atrás.

collection is composed of a timeless selection of contemporary pieces
and results from a partnership between the iconic British luxury car

Part of the fashion world for 35 years, Carolina

brand and Heinz Mayer, a renowned jewellery manufacturer founded

Herrera is synonymous with luxury, quality

in 1599. Sharing a passion for customised hand-made detailing,

and tradition. Its collections exude elegance

the two brands have created two ranges for this collection –

and integrity, always with its sights set on

Wings and Everlasting – both in 18-carat white, rose or yellow

the future of fashion. An example of these

gold and featuring valuable diamonds and other rare

values is the cocktail dress in the photo,

precious stones. The picture shows the Bespoke

which combines gracefulness with un-

Wings necklace, from the Wings collection,

expected elements, such as the out-

which takes its inspiration in the wing of

er fabric. Long, tapered and without

the Bentley logo and combines the

sleeves or straps, it is the perfect icon to

finest

impress and, above all else, feel com-

traditional

techniques

with intricate mechanics.

fortable, at any party. Its on-trend
colour adds joy and liveliness to the
elegance and can be combined with
more discreet accessories or other
bright colours. In neoprene and
lined, it is done up with an imperceptible zip fastener behind.
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BVLGARI
Inspirado na beleza atemporal de Roma, com a sua
simetria rigorosa e pureza de linhas, LVCEA Skeleton, da
Bvlgari, é um relógio feito para mulheres que une o bom
gosto clássico ao visual contemporâneo.Este modelo é o
primeiro relógio esqueletizado com as letras do logótipo
da marca integradas no design. Com um movimento
mecânico, corda automática e execução esqueletizada,
o LVCEA Skeleton tem uma caixa de 33 mm em aço, bezel

MOEVA

em ouro rosa de 18K com detalhes de diamantes, assim
outros detalhes também em ouro rosa e diamantes.

Apresentando novas linhas desde 2012, Moeva,

A bracelete é tubogas em aço.

fundada por Damla Zirh, Yagmur Zirh, e Burcu
Togay, é uma marca de moda de swimwear e

Inspired by the timeless beauty of Rome, with its strict

resortwear de luxo, com sede em Londres,

symmetry and purity of lines, Bvlgari’s LVCEA Skeleton

que oferece colecções exclusivas, tendo

is a watch made for women that combines classic good

introduzido a ideia de couture à moda

taste with contemporary visuals. This model is the first

de banho. Exemplo disso é o fato de

skeletonised watch with the letters of the brand logo

banho Marissa, cheio de recortes e

integrated into the design. With a mechanical move-

com duas formas de atar à volta do

ment, automatic winding and skeletonised execution,

pescoço: cruzado ou recto. Os de-

the LVCEA Skeleton has a 33 mm steel case, an 18-carat

talhes de recorte surgem nas

rose gold bezel with diamond details, as well as other

laterais da parte inferior e na

details, also in rose gold and diamonds. The bracelet is

parte traseira, onde uma

steel tubogas.

grande abertura é complementada por um fecho dou-

CALVIN KLEIN

rado. Completamente forrado, Marissa apresenta cores
diferentes para um design

A Calvin Klein fez uma reinterpretação do seu eau de

diferenciado, ainda que esteja

parfum para mulher, apresentando agora uma eau

disponível um modelo todo preto.

de toilette que irradia optimismo e poder. Vibrante e
segura, a Eau de Toilette Calvin Klein Woman celebra as

Presenting

new

ranges

since

mulheres através de uma mistura sensual e poderosa

2012, Moeva, founded by Damla Zirh,

de limão siciliano, peónia branca, pétalas de flor de la-

Yagmur Zirh, and Burcu Togay, is a luxu-

ranjeira e Ambrox, entre outros delicados ingredientes,

ry swimwear and resort wear fashion brand,

resultando numa fragrância simultaneamente floral e

based in London, which offers exclusive col-

almiscarada, fresca e quente. O olho cativante apresen-

lections, having introduced the idea of couture


tado no elegante frasco incorpora o ponto de vista de

to swimwear fashion. An example of this is the

todas as mulheres, individual e colectivo. Uma eau de

Marissa one-piece swimsuit, full of cut-outs

toilette para mulher, e um olhar de mulher para mulher!

and with two ways to tie it around the neck:
crisscrossed or straight. The cut-out details

Calvin Klein has reinterpreted its eau de parfum for

appear on the sides of the lower part and on

woman, and has now unveiled an eau de toilette that

the back, where a large opening is comple-

radiates optimism and power. Vibrant and confident,

mented by a gold clasp. With a double lining,

Eau de Toilette Calvin Klein Woman celebrates women

Marissa comes in different colour palettes for

through a sensual and powerful blend of Sicilian lemon,

a distinguished design, although an all-black

white peony, orange blossom petals and Ambrox, among

model is also available.

other delicate ingredients, resulting in a simultaneously floral and musky fragrance, fresh and spicy. The
captivating eye presented on the elegant bottle embodies the point of view of all women, individual and collective. An eau de toilette for women, and a
woman-to-woman look!
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CHRISTIAN LOUBOUTIN
Christian Louboutin celebra a Primavera com uma

\\QUINTESSENCE

colecção de beleza de edição limitada, composta por
quatro novas cores do batom Velvet Matte Lipstick e seis
novos vernizes. Com fórmulas ultra pigmentadas, o
The Velvet Matte Lipstick está disponível na cor Bengali
(rosa vivo), Altressa (vermelho clássico), So Tango (rosa
púrpura) e Diva (laranja coral). Já os vernizes incluem
as cores Bengali (rosa vivo), Edgypopi (vermelho forte),
Jazzy Doll (um magenta), Baraboum (azul céu), Batignolles (azul claro), e Khol (preto). Na imagem, o The Velvet
Matte Lipstick So Tango.
Christian Louboutin celebrates spring with a limited
edition beauty collection consisting of four new Velvet
Matte Lipstick colours and six new varnishes.
With ultra-pigmented formulas, The Velvet Matte
Lipstick is available in the colours Bengali (bright pink),
Altressa (classic red), So Tango (purple pink) and Diva
(coral orange). Varnishes include the colours Bengali
(bright pink), Edgypopi (bright red), Jazzy Doll (magenta),
Baraboum (sky blue), Batignolles (light blue), and Khol
(black). In the photo, The So Tango Velvet Matte Lipstick.

ÂME MOI
Tendo ido buscar o seu nome a uma das zonas mais emblemáticas e tradicionais da cidade de Lisboa, Chiado,
da marca de luxo portuguesa âme moi, é uma clutch que
surgiu em 2015, tendo chegado ao mercado na colecção
Autumn/Winter 16. Tendo adquirido o estatuto de modelo
icónico da marca, volta agora, reinterpretada, na recém-lançada S Collection (S is for Superb). A sua manufactura
implica quatro horas de trabalho dedicado e intensivo, é
composta por 60 componentes diversos e exige um total
de 85 operações até estar concluída. Chiado renasce,
assim, num esplendoroso Sky Blue, num festivo Santa
Claus Red e num elegante Mistery Black.

ROLLS ROYCE

Having borrowed its name from one of the most iconic
and traditional neighbourhoods in the city of Lisbon,

O ‘kit’ de champanhe da Rolls-Royce é tão ou mais

The Rolls-Royce champagne ‘kit’ is as, or more, lux-

Chiado, from luxury Portuguese brand âme moi, is

luxuoso do que qualquer modelo da marca, assim como

urious than any model of the brand, just as its price is

a clutch bag initially launched in 2015, and ap-

luxuoso é também o seu preço. Usando os mesmos ma-

luxurious too. Using the same materials as its vehicles,

pearing in the Autumn/Winter 16 collection.

teriais dos seus veículos, a prestigiada marca criou uma

the prestigious brand has created a kind of chest that

Having garnered the brand’s iconic model

espécie de baú que se transforma em mesa de carvalho

turns into an oak table with aluminium frames with a

status, it has now returned, reinterpreted,

com molduras em alumínio com um simples premir

simple push of a button. Together with the table comes

in the recently launched S Collection (S is

de botão. Juntamente com a mesa, sai um conjunto de

a set of flutes, which are arranged in a way to «arouse

for Superb). The bag requires four hours of

flutes, que estão dispostas de forma a «evocar as

memories of a V12 engine», and two refrigerated side

dedicated and intensive work to be made, in a

memórias de um motor V12», e dois compartimentos la-

compartments – in aluminium and carbon - that keep

total of 85 operations until completed and 60 dif-

terais refrigerados – em alumínio e carbono - que man-

two bottles constantly chilled. The interior is lit and

ferent components. Chiado thus returns in splendid Sky

têm duas garrafas sempre frescas. O interior é ilumi-

has two Rolls-Royce Hotspur Red leather drawers for

Blue, festive Santa Claus Red and elegant Mistery Black

nado e tem duas gavetas de cabedal Rolls-Royce Hots-

storing champagne, caviar or canapés. The chest can be

versions.

pur Red para guardar champanhe, caviar ou canapés.

customised.

O baú pode ser personalizado.
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LEICA
Para celebrar os 100 anos da ASC (Sociedade Americana
de Cineastas), a Leica lançou a M10-P ‘ASC 100 Edition’,
homenageando, desta forma, o mundo do cinema. Este
novo lançamento surgiu com especificações parecidas com as da Leica M10-P, mas apresenta dois novos
modos Cine Look que foram especialmente pensados
para cineastas profissionais. A Leica M10-P ‘ASC 100
Edition’ incorpora a lente Summicron-M 35 f/2 ASPH
com acabamento em ouro, um visor electrónico (EVF)
Visoflex e um adaptador Leica M-PL-Mount, entre outras
especificações.
To celebrate 100 years of the ASC (American Society of
Cinematographers), Leica has launched the M10-P ‘ASC
100 Edition’, thereby honouring the world of filmmaking.
This new edition arrives with specs similar to those of
the Leica M10-P, but features two new Cine Look modes,
which have been especially designed for professional
cinematographers. The Leica M10-P ‘ASC 100 Edition’ includes the Summicron-M 35 f/2 ASPH lens in gold finish,
a Visoflex electronic viewfinder (EVF) and a Leica M-PLMount adapter, among other specifications.

CARTIER
Em cada uma de suas criações, a Cartier busca sempre
valorizar a harmonia de cada peça, como nesta mala/
porta-documentos masculina Must, que harmoniza
o couro preto de bezerro com detalhes metálicos que
têm um acabamento em paládio. Na parte externa, a
mala apresenta o monograma «C» duplo em relevo
e dois bolsos com zíper. O interior revela um forro em
tecido bordeaux, um compartimento acolchoado para
portátil, um bolso com zíper, um bolso para telemóvel,
dois porta-canetas e a assinatura Cartier em relevo de

ZENITH

cor prata. A Must da Cartier pode ser usada na mão ou
ao ombro.

A Zenith reinterpreta o mecanismo «fuso e corrente»

With the new DEFY Fusée Tourbillon, Zenith reinterprets

de força constante num estilo modernista no novo DEFY

the constant force «fusée and chain» mechanism in a

In each of its creations, Cartier always strives to value

Fusee Tourbillon. Disponível em duas versões, carbono

modernist style. Available in two versions, carbon or

the harmony of each piece, as in this bag/briefcase

ou platina, o modelo acolhe o novo calibre El Primero

platinum, the model houses the new El Primero 4805 SK

for men Must, which harmonises black calfskin with

4805 SK, um movimento de corda manual que segue o

calibre, a manual winding movement that follows the

metallic details finished in palladium. On the outside,

código DEFY da arquitectura de movimento vanguar-

DEFY code of avant-garde movement architecture with

the bag features the embossed double «C» mono-

dista com um impacto tridimensional aberto. A versão

an open three-dimensional impact. The platinum ver-

gram and two zippered pockets. The interior reveals

do DEFY Fusee Tourbillon em platina, na imagem, está

sion of the DEFY Fusée Tourbillon, as shown in the photo,

Bordeaux-coloured fabric lining, a padded laptop com-

limitada a apenas dez peças e o movimento exposto

is limited to only ten pieces and the exposed movement

partment, a zippered pocket, a mobile phone pocket,

proporciona uma visão voluptuosa e vibrante, em que

provides a voluptuous and vibrant vision, in which the

two pen holders and an embossed silver-coloured

a mistura de materiais e tons adiciona profundidade

blend of materials and shades adds visual depth. The

Cartier signature. Cartier’s Must can be carried by hand

visual. A bracelete é feita em borracha preta com reves-

bracelet is made of black rubber with black crocodile

or over the shoulder.

timento de couro de crocodilo preto.

leather lining.
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PINIFARINA

CAMUS

Pininfarina Battista, o desportivo italiano mais potente
Feito a partir de colheitas de Saint-Aulaye, em Dordogne,

de sempre, assim chamado em honra do fundador da

na França, o single-vintage conhaque é o segundo lança-

companhia transalpina, é resultado do trabalho de uma

mento da Camus, depois de ter lançado o primeiro com

equipa competentíssima com provas dadas na constru-

um barril de ‘acabamento’ fino, Port Cask Finish. Depois

ção automóvel. No seu coração, vivem quatro motores

dos vinhos serem destilados com as suas borras em

eléctricos, com 1900 cv de potência e 2300 Nm de binário,

alambiques de cobre, a aguardente é envelhecida de

fazendo com que demore menos de 12 segundos para

acordo com a tradição da Camus, em barris de carvalho

atingir os 300 km/h e alcance uma velocidade máxima

de granulação fina da Forêt de la Double e contendo

de 350 km/h. Para travar este poderosíssimo eléctrico,

poucos taninos para permitir que o conhaque seja enri-

o Battista vem munido com discos de travão em carbono

quecido com notas amadeiradas.

-cerâmica com 390 mm, quer atrás, quer à frente. A
energia para alimentar 1900 cv provém de um pack de

Made from grapes harvested in Saint-Aulaye, Dordo-

baterias de 120 kWh, que deverão permitir uma autono-

gne, in France, the single-vintage cognac is the second

mia máxima de 450 km.

release from Camus, after having launched the first
with a fine ‘finish’ cask, Port Cask Finish. After the wines

Pininfarina Battista, the most powerful Italian sports

are distilled with their lees in copper stills, the cognac

car ever, thus named in honour of the founder of the Ital-

is aged in accordance with the Camus tradition, in fine-

ian company, is the result of the work of a very compe-

grained oak barrels from the Forêt de la Double, while

tent team with proven track record in car construction.

containing few tannins in order to allow the cognac to

At its heart lie four electric motors, delivering 1900

be enriched with woody notes.

horsepower and 2300 Nm of torque, ensuring that it
takes less than 12 seconds to reach 300 km/h and can
reach a top speed of 350 km/h. To bring this very powerful electric car to a halt, the Battista comes equipped
with 390-mm carbon-ceramic brake discs, front and

LOUIS VUITTON

rear. The energy to power 1900 hp comes from a 120 kWh
battery pack, which should enable a maximum range of
450 km.

Depois do lançamento de Ombre Nomade, em 2018,
Jacques Cavallier Belletrud, o perfumista da Louis
Vuitton, adicionou um novo tributo à herança olfactiva
do Médio Oriente, apresentando o Les Sables Roses.
Assim, Les Sables Roses é uma homenagem da maison aos aromas do Médio Oriente. O mestre perfumista criou uma composição de contrastes centrada em
torno de Rosa, Oud e Âmbar Cinza - os três ingredientes
naturais que atravessaram o tempo e a geografia para
expressar algo eterno. Les Sables Roses é uma fragrância intemporal, fresca e quente, como as areias
do deserto.
After the launch of Ombre Nomade, in 2018, Jacques
Cavallier Belletrud, the Louis Vuitton perfumer, added a
new tribute to the olfactory heritage of the Middle East,
presenting Les Sables Roses. Les Sables Roses is thus
homage to the aromas of the Middle East by the maison.
The master perfumer has created a composition of contrasts centred around Rose, Oud and Grey Amber - the
three natural ingredients that have crossed time and
land to express something eternal. Les Sables Roses is
a timeless, fresh and warm fragrance, like the sands of
the desert.
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O ACJ319neo pode voar até 12.500
km seguidos, praticamente o dobro
do alcance conseguido pelo A319neo
convencional. \\ The ACJ319neo
can fly up to 12,500 km non-stop,
practically double the range achieved
by the conventional A319neo.

LUXURY

STYLE

AIRBUS ACJ319NEO
Voar mais longe!
Flying further!

TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DIREITOS RESERVADOS

Depois de ter completado com sucesso o seu voo

After having successfully completed its inaugural

inaugural em Abril último, com uma duração de uma

flight last April, lasting one hour and 55 minutes, the

hora e 55 minutos, o primeiro ACJ319neo bate o recorde

first ACJ319neo beat the record in a second test flight,

num segundo voo de teste, que aconteceu dois dias

which took place two days after the first. The first

depois do primeiro. A primeira aeronave de versão

corporate version aircraft built by Airbus completed a

corporativa construída pela Airbus completou uma

flight lasting 16 hours and 10 minutes, the longest flight

viagem que durou 16 horas e 10 minutos, o voo mais

ever made by a model of the A320 family. The jet flew

longo realizado por um modelo da família A320.

from Airbus’s main headquarters in Toulouse, France

O jacto voou entre a sede principal da Airbus, em

to northern Greenland and, without stopping, made

Toulouse, na França, e o norte da Groenlândia e, sem pa-

the return trip, in an endurance flight that included a

ragens, fez o percurso inverso, um voo de resistência que

simulated diversion within the 180-minute ETOPS flight

incluiu ainda um desvio simulado dentro da regra de voo

rules, for which the A320 family is already certified.

180 minutos ETOPS, para a qual a família A320 já está
certificada.
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A aeronave foi construída para a companhia K5

The aircraft was built for German company K5

Aviation, na Alemanha, e deve ser entregue nos próxi-

Aviation and should be delivered in the coming months

mos meses, após terem sido efectuados todos os voos

after all flights-trials have been made. After delivery,

de teste. Depois da entrega, será equipada com uma

it will be outfitted with a VVIP cabin by Dutch brand

cabine VVIP da marca holandesa Fokker Techniek. O

Fokker Techniek. The ACJ319neo, developed by the

ACJ319neo, desenvolvido pela divisão Airbus Corporate

Airbus Corporate Jets division (ACJ), is derived from

Jets (ACJ), é derivado da família de aviões A320neo e

the A320neo airliner family. It features new engines

possui novos motores e Sharklets montados na ponta

and Sharklets mounted on the wingtips (to reduce

das asas (para reduzir o arrasto aerodinâmico), estando

aerodynamic drag). The K5 Aviation ACJ319neo is

equipado com cinco tanques centrais adicionais (ACTs)

equipped with five additional centre tanks (ACTs) in

no seu porão de carga, incluindo, também, melhorias,

its cargo hold, and includes improvements, such as

como uma menor altitude de cabine para maior conforto

lower cabin altitude for greater passenger comfort. The

dos passageiros. A aeronave na versão executiva pode

executive version of the aircraft can carry out longer

realizar voos mais longos do que o modelo para aviação

flights than the commercial aviation model. As it is

comercial. Ao transportar menos passageiros (somente

transporting fewer passengers (only eight, compared to

oito, contra 160 na versão comercial), o ACJ319neo usa o

160 in the commercial version), the ACJ319neo uses the

Miragem propõe-lhe saborear novas experiências gastronómicas com a assinatura dos Chefs Executivos Peter Beckers e Elias Silva.

espaço extra para abrigar mais tanques de combustível.

extra space to house more fuel tanks. For this reason,

Seja para provar o nosso Buffet de segunda a sábado, o nosso maravilhoso Brunch aos domingos, ou jantar à la carte no nosso já

Por esse motivo, a aeronave pode voar até 12.500 km

the plane can fly up to 12,500 km non-stop, practically

seguidos, praticamente o dobro do alcance conseguido

double the range achieved by the conventional A319neo.

galardoado Restaurante Gourmet, terá sempre o sabor de uma cozinha de fusão com o melhor da gastronomia nacional e internacional.

pelo A319neo convencional.

The Airbus 320 family perfectly epitomises today’s

Saborear a Vida...
Com uma vista deslumbrante sobre o Oceano Atlântico, a Baía de Cascais e toda a costa como pano de fundo, o Hotel Cascais

É um ponto de partida fantástico para saborear momentos gastronómicos de excelência, num ambiente de grande beleza,
relaxante e com uma vista inspiradora... Único.

A família Airbus 320 sintetiza perfeitamente os

standard features in new generation executive jets,

recursos que hoje em dia são padrão em jactos execu-

such as enhanced protection fly-by-wire controls,

tivos de nova geração, como por exemplo os controlos

cost-saving centralised maintenance and weight-

fly-by-wire de protecção aprimorada, manutenção

saving carbon fibre, among others. Until now, airlines

centralizada económica e fibra de carbono para

and executive jet customers have already ordered

economia de peso, entre outros. Até ao momento,

almost 15,000 A320 family aircraft, more than 700 of

Buffet lunch, on sunday our Brunch and for dinner à la carte at our award-winning Gourmet Restaurant, and experience our fusion

companhias aéreas e clientes de jactos executivos

which are from the A320neo version, making Airbus

cuisine with the best of local and international flavours. Here you will find the perfect place to taste and experience amazing

encomendaram já quase 15.000 aeronaves da família

the market leader.

A320, sendo que mais de 700 são da versão A320neo,
fazendo da Airbus o líder de mercado.

With a breathtaking view over the Atlantic Ocean, the Cascais Bay and the Lisbon coast, the Hotel Cascais Miragem invites you to
enjoy new gastronomic experiences with the signature of Chefs Peter Beckers and Elias Silva. From Monday-to-Saturday enjoy our

gastronomic moments, in a relaxing environment of great beauty with an inspiring view... Unique.

Tasting Life...
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Às soluções para optimizar os
espaços exteriores aliam-se
elementos interiores únicos. \\
Solutions to optimise exterior spaces
are combined with unique interior
elements.

LUXURY

STYLE

OCEAN
ALEXANDER 90R
Elegância, potência e transparência
Elegance, power and transparency
TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DIREITOS RESERVADOS

Evan Marshall, Arrabito Naval Architects e as suas

Evan Marshall, Arrabito Naval Architects and their

respectivas equipas serviram-se do seu vasto conheci-

respective teams have made use of their extensive

mento sobre a Ocean Alexander e revolucionaram o mundo

knowledge of Ocean Alexander and have revolutionised

das embarcações, construindo um iate diferente de todos

the world of boats by building a yacht unlike any ever

os já construídos. Nasceu, assim, o Ocean Alexander 90R.

built before. This is how the Ocean Alexander 90R came

Sem descurar pormenores, conferiram-lhe segurança

into being. Without neglecting any details, they gave it

inabalável, motorizações potentes, espaços luxuosos e

unwavering safety, powerful engines, luxurious spaces

vistas deslumbrantes, proporcionadas pelas generosas

and stunning views, provided by the generous areas and

áreas e por translúcidas paredes de vidro, que arremessam

translucent glass walls, pulling your attention towards

os olhares em direcção ao mar.

the sea.
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O primeiro modelo da nova série Revolution, o Ocean

After being unveiled at the Fort Lauderdale International

Alexander 90R, depois de ter sido apresentado no Fort

Boat Show (USA), in late 2018, the first model of the new

Lauderdale International Boat Show (EUA), no final de 2018,

Revolution range, the Ocean Alexander 90R, will make

fará sua estreia na Europa, no Cannes Yachting Festival de

its European debut at the 2019 Cannes Yachting Festival,

2019, que acontecerá de 10 a 15 de Setembro. Este iate de

which will take place September 10-15. This 27.48 metre

27,48 metros nasceu de uma parceria entre os escritórios

yacht is the result of a partnership between the studios

de Evan K. Marshall e Arrabito Naval Architects, duas

of Evan K. Marshall and Arrabito Naval Architects, two

empresas de grande reputação internacional de design de

companies of high international repute in yacht design and

iates e engenharia naval, respectivamente.

naval engineering, respectively.

Uma das principais características do novo design do

One of the main features of the Ocean Alexander 90R’s

Ocean Alexander 90R é o considerável espaço interior.

new design is the considerable interior space. This has

Isso permitiu criar uma segunda área de relaxamento

allowed the creation of a second relaxation area, which is

que é tão grande como o salão principal, tornando-se o

as large as the main saloon, making it the ideal venue for

local ideal para recepções e festas. Para isso, nessa área

receptions and parties. To this effect it has a bar, generous

existe um bar, um lounge generoso e uma TV giratória de

lounge area and a 59” TV that rotates. As for the interior

150 cm. Quanto ao design de interiores, o mobiliário, de

design, the furniture, made of different woods and with

diferentes madeiras e vários acabamentos, combinando

various finishes, combining light and dynamic lines

linhas leves e dinâmicas com elegância, assumem parti-

with elegance, take on particular predominance, given

cular protagonismo, uma vez que têm um papel quase

their almost sculptural role. Satin finishes, high gloss

escultórico. Acabamentos acetinados, ébano de alto

ebony, stainless steel, LED light strips complemented by

brilho, aço inoxidável, fitas de luz LED complementadas

recessed lighting, and many other sophisticated details

por iluminação embutida, entre muitos outros sofisticados

and features, ensure that the Ocean Alexander 90R offers

detalhes e características, fazem com que o Ocean

a unique lifestyle.

Alexander 90R ofereça um estilo de vida exclusivo.
No que diz respeito à motorização, o 90R é alimentado
por dois motores MTU® 12V2000 1920 HP, mas é possível
ter motores MTU® 16V2000 2600 HP.
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With regard to motorisation, the 90R is powered by two
MTU® 12V2000 1920 HP engines, but you can also request
MTU® 16V2000 2600 HP engines.

PREMIUM SPORTS

THE GOLF CLUB
OF GEORGIA
36 oportunidades para brilhar
36 opportunities to shine
TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DIREITOS RESERVADOS
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Nos seus cerca de 30 anos de história, The Golf Club of

In its nigh-on 30-year history, The Golf Club of Georgia

C

Georgia conquistou uma prestigiada reputação, sendo

has garnered a prestigious reputation, and has been

M

considerado um dos melhores clubes de golfe privados

considered one of the best private golf clubs in North

Y

do norte de Atlanta, EUA. Embora esteja implantado

Atlanta, USA. Although it is found in a secluded location, in

CM

num sítio isolado, na localidade de Alpharetta, não há

the town of Alpharetta, its remoteness is no impediment

MY

lonjura que demova os praticantes de golfe, já que os 36

to golfers, given that the 36 holes of this award winning

CY

buracos deste premiado campo são desafiantes para

course are challenging for any handicap. In fact, there are

CMY

qualquer handicap. Na verdade, são dois campos de 18

two courses, each boasting 18 holes, complemented by

buracos cada, complementados por outras estruturas,

other facilities, such as the clubhouse, restaurants, bars

como a clubhouse, restaurantes, bares e espaços para

and venues for events.

eventos.

The Lakeside Course was designed by Arthur Hills, an

Lakeside Course foi projectado por Arthur Hills, um

American golf course architect, who designed some 180

arquitecto de golfe americano que desenhou cerca

golf courses around the world. Lakeside was originally

de 180 campos de golfe em todo o mundo. O Lakeside

built in 1991 and, already back then, was considered the

foi originalmente construído em 1991 e, já à época, foi

Best New Private Course in the United States. It boasts

considerado o Best New Private Course dos Estados

rolling fairways and greens flanked by trees. The most

Unidos. Apresenta fairways e greens ondulados ladeados

interesting and challenging features are the 11th to 14th

por árvores. Os pontos mais interessantes e mais

holes, as they touch the shores of majestic Lake Windward,

desafiantes são os buracos de 11 a 14, uma vez que tocam

enjoying landscapes rarely found in private golf clubs in

nas margens do majestoso Lago Windward, oferecendo

North Atlanta. The Lakeside Course is currently ranked

paisagens raramente encontradas em clubes de golfe

no. 13 in the state of Georgia by Golf Digest. For its part,

privados no norte de Atlanta. O Lakeside Course está

the Creekside Course is artistically sculpted along the

actualmente classificado como o n.º 13 no Estado

wetlands of Big Creek and features elevated fairways and

da Geórgia pela Golf Digest. Por sua vez, o Creekside

greens. Recent improvements included restoration work

Course está artisticamente esculpido ao longo das

to bunkers, unique water features on the 11th, 14th and 15th

zonas húmidas do Big Creek e possui fairways e greens

holes, multiple new areas to benefit players of all levels

elevados. Melhorias recentes incluíram o restauro dos

and new pathways for golf buggies. Creekside Course is

bunkers, recursos únicos de água nos buracos 11, 14 e

currently ranked the 18th best golf course in the state of

15, múltiplas novas áreas para beneficiar jogadores

Georgia by Golf Digest.

de todos os níveis e novos caminhos para golf buggies.
Creekside Course está actualmente classificado como
o 18.º melhor campo de golfe no estado da Geórgia pela
Golf Digest.
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