
Em cima, Laura Galvão com Diogo Andrade e Índia, Simão Morgado com Sara Biscaia Fraga e Rosarinho, e o músico 
Marco Vieira com Rui Santos. Em baixo, Patrícia Claro com Dani Carvalho e as filhas, Maria Luísa e Benedita 

“Está a ser muito bom, muito calmo, longe da confusão 
 a que estamos habituados, e a Índia está a adorar„ Laura Galvão

Zmar recebe festa Lux na Zambujeira do Mar

“É maravilhoso ter assim  
um fim de semana em família, 
num ambiente como este„ Dani

Em cima, a Sunset Party à beira da piscina do Zmar. 
Em baixo, Maria José Galvão de Sousa com Humberto Leal, 

e um momento da atuação da cantora Joana Lobo Anta 

A 
pesar de no calendá-
rio já ser outono, o 
Zmar Eco Experien-
ce, na Zambujeira 
do Mar, recebeu-nos 

com uma verdadeira tempera-
tura de verão para um evento 
muito especial: o Zmar by Lux 
Imagine. Uma parceria da Lux 

com o Zmar e a PMP Eventos, 
com o patrocínio da SEAT, da 
Bombay Sapphire e da Impe-
tus, que proporcionou aos seus 
convidados um fim de sema-
na muito divertido, em plena 
natureza, e destinado a todas 
as idades. “É maravilhoso ter 
assim um fim de semana em 

família, num ambiente como 
o do Zmar. Especialmente no 
meu caso, porque, por razões 
profissionais, não consigo ter 
tempo para usufruir destes fins 
de semana. É importante tra-
balhar, mas também é impor-
tante conseguirmos desfrutar 
destes momentos e deste am-



biente fantástico. O Zmar é um 
espaço muito bonito, onde po-
demos relaxar e os nossos fi-
lhos podem divertir-se à von-
tade. E isso, para nós, é muito 
tranquilo”, afirmou Dani, antigo 
futebolista, que hoje é um dos 
comentadores desportivos da 
TVI. Uma opinião partilhada por 
Simão Morgado, antigo nada-
dor: “Está a ser ótimo. Este é 
um ambiente que nos agrada 
muito e gostamos muito deste 
tipo de programas. Somos fãs 
de atividades ao ar livre, de surf, 
de praia e aqui estamos perto 
do mar, temos piscina, esta-
mos ao ar livre, portanto, isto é 
um ótimo ambiente para nós e 
para a nossa filha. A Rosarinho 
já é uma excelente companhia 
para estes programas e adora 
participar em tudo. Deixamo-la 
andar em tudo, baloiços, pis-
cina, com o devido cuidado”, 
afirmou. E a verdade é que, 
para os mais novos, entre as 
muitas atividades disponíveis, 
a piscina de ondas e a possibi-
lidade de alimentar os animais 
foram os momentos mais altos 

Em cima, Teresa Lameiras, diretora de Marketing 
da SEAT Portugal, com o marido, Paulo Martins, os 
filhos, Francisco e Constança, e o namorado desta, 
João Góis; Márcia Leal, e a animação da Bombay 

Sapphire. À esquerda, Rui Santos com as animadoras 
da Sunset Party. Em baixo, o ator Leandro Pires 

com Rute Batalha e os filhos, Gabriel e Eva

“É um 
momento de 
diversão e de 
contacto com 
a natureza„ 
Teresa Lameiras

À esquerda, Isilda 
Cardoso com Eduardo 

Tracana. À direita, 
Benedita e Patrícia 

Claro. Em baixo, um 
momento divertido 

do almoço Piquenique 
nos Sobreiros, e 

apontamentos da 
animação da festa 

patrocinada pela SEAT, 
Bombay Sapphire, 

Impetus, Zmar  
e PMP Eventos

Visitar 
a quinta 

pedagógica 
e alimentar 

os animais foi 
a atividade 

preferida das 
crianças



do fim de semana. “As crianças 
são os nossos primeiros clien-
tes e adoram o Zmar, porque 
têm liberdade. O Zmar é um 
projeto que surpreende pela 
força da natureza e nós pega-
mos nisso e gostamos de sur-
preender as pessoas com as 
coisas simples da vida. Este 
fim de semana tivemos uma 
série de atividades, quer de 
bem-estar, quer de desporto e 
aventura, um piquenique fantás-
tico e uma festa do fogo e do 
gelo”, explicou o diretor-geral, 
João Ribeiro Ferreira. n

“Este é um 
ambiente que 

nos agrada 
muito„ 

Simão Morgado

À direita, Maria  
José Galvão de Sousa 
com Humberto Leal. 
Em baixo, Luís Malho 
com Carmen Jardim 
e as filhas, Leonor 

e Teresa. Fotos 
do ambiente 
do Zmar e do 

momento de paddle 
Impetus, marca de 
lingerie masculina,   
e Rita Ferro com 
Bernardo Alvim  

e os filhos, Maria, 
Madalena e Duarte

texto Evelise Moutinho (evelisemoutinho@lux.
masemba.com) com Rita Pacheco  
(ritapacheco@lux.masemba.com)  

fotos Ricardo Santos e Tiago Frazão 
agradecimentos Bombay Sapphire, SEAT, Impetus, 

Zmar, PMP Eventos, Knot, Barral e Chupa Chups
“Eles gostam muito do Zmar, porque há muitas 

atividades para os miúdos„ Rita Ferro Alvim

À esquerda, Sara Biscaia 
Fraga, Rosarinho e Simão 

Morgado a receberem 
alguns presentes 

da Bombay Sapphire, 
Knot e SEAT. Em cima, 
Patrícia Claro numa das 
atividades desportivas. 

Em baixo, Eduardo 
Tracana com Isilda 

Cardoso, João Ribeiro 
Ferreira, diretor-geral  

do Zmar, e Inês e Manuel 
Cardoso com as filhas, 
Rosarinho e Matilde 


