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“Começar Saudável, Viver 
Saudável” já se encontra 
online para pais e futuros pais

Canon apresenta a nova 
câmara 4K compacta da 
gama EOS Cinema

Invasão de zombies em 
comboio para Lisboa na 
estreia da 3ª temporada de 
“Fear the Walking Dead”

saúde e beleza

tecnologia

lazer
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Numa edição marcada pelo novo 
posicionamento, o Salão Inter-
nacional da Alimentação, Hote-

laria, Tecnologia para a Indústria Ali-
mentar abre portas com expectativas 
altas. 

Um dos objetivos da edição deste ano 
é criar sinergias com o turismo, mos-
trando aos investidores e profissionais 
estrangeiros que Portugal é um sítio 
bom de visitar, com produtos de valor 
acrescentado, que tem preocupação 
com a proveniência dos produtos, com 
a saúde e com a sustentabilidade.

Expectativas altas para a
Alimentaria&Horexpo 2017

hotelaria & restauração

profissional
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Sustentabilidade 
Alimentar em destaque  
na Alimentaria 2017
A Associação Portuguesa dos Nu-
tricionistas (APN) vai realizar a con-
ferência Sustentabilidade Alimentar, 
em parceria com a FIPA – Federação 
das Indústrias Portuguesas Agro-Ali-
mentares, no dia 5 de Junho.

Paulo Battista abre 
alfaiataria de rua no 
centro de Lisboa
Paulo Battista, o alfaiate dandy por-
tuguês que é uma referência na nova 
geração de artesãos, abriu no final 
de maio as portas do seu novo es-
paço. 

alimentária moda
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Se toda a 
gente gostar 
do azul, 
coitado  
do amarelo…

Não, não vou falar de cores… 
o título é só para ilustrar uma 
opinião que tem a ver com 

tendências na alimentação.
É verdade que muitos alimentos 
não têm o sabor que tinham, ou a 
mesma textura, fruto de aditivos, 
químicos, conservantes que lhes 
introduzem para fazer face não só 
à procura, como às pressões eco-
nómicas. A alimentação biológica, 
a criação responsável de animais 
para a alimentação e, globalmen-
te, a alimentação mais saudável é 
uma tendência real e transversal 
a todas as populações. O senão é 
serem mais caros, o que os coloca 
fora do alcance de muitas bolsas 
que gostariam de optar por essa 
via. De acordo com o estudo Niel-
sen Shopper Trends de 2016, 69% 
dos shoppers portugueses procu-
ram ter uma alimentação mais sau-
dável, e, também de acordo com o 
estudo Nielsen, 68% dos consumi-
dores está disposto a pagar mais 
por produtos que não contenham 
ingredientes indesejados, os cha-
mados Free From. 
Mas até que ponto consumir pro-
dutos sem lactose ou sem glúten 
não se tornou numa moda? Será 
que um consumidor saudável deve 
optar por esses produtos porque 
são anunciados como “mais sau-
dáveis”? A primeira razão apontada 
para o consumo de alimentos Free 
From é, segundo a Mintel, “fazem-
me sentir mais saudável”. As ra-
zões “suspeito que tenho alergia 
ou intolerância” ou “o médico diag-
nosticou-me alergia” ocupam os úl-
timos lugares da tabela. Isso, só por  
si diz muito. Por outro lado, o preço, 
o menor sabor e o não conseguir 
associar um alimento ou nutriente 
com os seus benefícios, são as três 
razões principais para não consu-
mir alimentos Free From.
Há uma tendência e procura para 
os alimentos Free From e os supe-
ralimentos. Respeitando as opções 
de todos, sejam mais ou menos ra-
dicais, a variedade com peso conta 
e medida ainda é a opção melhor. n

Alimentação: um dos pilares no tratamento 
da Diabetes

A Associação Protectora dos 
Diabéticos de Portugal (APDP), 
a mais antiga associação de dia-
betes do mundo, à semelhança 
das entidades nacionais e inter-
nacionais de referência, defende 
que a alimentação da pessoa 
com diabetes deve ser completa, 
equilibrada e variada, tal como a 
alimentação saudável que se re-

comenda à população em geral, 
e adequada às necessidades in-
dividuais. Era simples se existisse 
uma dieta standard mas, na práti-
ca, as recomendações gerais têm 
de se ajustar às características e 
rotinas individuais.

A alimentação é um dos pi-
lares do tratamento da dia-
betes e é fundamental no 

controlo dos níveis de açúcar no 
sangue (glicemia). Contudo, são 
vários os mitos que influenciam ne-
gativamente as escolhas alimenta-
res. A cenoura tem muito açúcar, o 
mel não faz mal, não se pode co-
mer pão, quem tem diabetes não 
pode comer banana e uvas, os ali-
mentos especiais para diabéticos 
podem comer-se à vontade, são 
algumas crenças que ainda exis-
tem e sobre as quais fiz questão 
de escrever no meu livro “Comer 
para Controlar a Diabetes - recei-
tas sem sombra de pecado”.
Existe também muita confusão 
devido ao elevado número de 
produtos alimentares que surgem 
no mercado, às várias “dietas da 
moda”, aos artigos sensaciona-

listas e às opiniões pouco funda-
mentadas dos curiosos da área. 
Entre alimentos detox, funcionais, 
light, integrais, sem glúten e sem 
lactose, torna-se complicado sa-
ber o que comer.
Excluir alimentos da dieta pode 
tornar a alimentação incompleta 
e pobre em nutrientes regulado-
res, como vitaminas e minerais. 
Não nos podemos esquecer que 
diferentes alimentos têm diferen-
tes nutrientes. A solução é ajustar 
e adequar a quantidade. Esse 
processo, numa doença crónica 
como a diabetes, deve ser feito 
em conjunto com a equipa de 
saúde. Por exemplo, a quanti-
dade a cada refeição, ou seja, o 
número de porções de hidratos 
de carbono por refeição, tem de 
estar ajustada à terapêutica e à 
rotina da pessoa.
 Normalmente, as pessoas per-
guntam se determinado alimento 
é “bom” ou é “mau”. Não existem 
alimentos perfeitos. Tal como as 
pessoas, os alimentos têm de-
feitos e qualidades. Por isso, a 
questão deve ser sobre a sua 
densidade nutricional, ou seja, 

sobre o tipo e a quantidade de 
nutrientes. Por exemplo, a fruta 
tanto pode ser “boa” como “má”. 
O seu elevado teor em micronu-
trientes e fibra é sem dúvida uma 
vantagem, mas em excesso, o 
açúcar naturalmente presente vai 
provocar um pico de glicemia. 
São este tipo de questões que se 
discutem nos cursos de cozinha 
saudável da APDP.
Os cursos de cozinha da APDP 
são ministrados por um chefe e 
uma nutricionista. Abertos a to-
dos os participantes, com ou sem 
diabetes, o conceito é simples: 
enquanto se cozinha conversa-
se. Ao mesmo tempo que o chefe 
vai orientando os participantes na 
cozinha, a nutricionista esclarece 
sobre as vantagens dos alimen-
tos e das técnicas de confeção 
utilizadas. No fim, todos provam 
o que cozinharam. Cada curso 
tem um tema diferente, mas to-
dos pretendem ensinar estraté-
gias que permitam comer de for-
ma saudável, escolher melhor os 
alimentos e desmistificar os mitos 
que envolvem a alimentação. n

opinião

Joana Ramos Oliveira 
nutricionista consultora da 
APDP
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hoppingSpirit News - A Alimen-
taria&Horexpo Lisboa surge este 
ano com um novo posicionamento 
assente em quatro eixos: Inovação, 
Saúde, Bem-Estar e Valorização da 
Produção Nacional. Quer explicar 
um pouco a nova estratégia, o por-
quê e os objetivos?
Fátima Vila Maior - A nova estraté-
gia pretende dar resposta às no-
vas necessidades da Indústria, 
do Consumidor, da Distribuição 
e do Canal Horeca. Desta forma, 
pretendemos contribuir para 
promover a competitividade da 
economia portuguesa, aumen-
tar a capacidade exportadora 
e a abertura a novos mercados. 
Por outro lado, temos como ob-
jectivo incentivar a criação de 
emprego, a promoção de estilos 
de vida saudáveis, a salvaguar-
da da qualidade e segurança 
alimentar, ao mesmo tempo que 
se promove o combate ao des-
perdício alimentar.
Sentindo estas necessidades, e 
tendo em conta que a Alimenta-
ria&Horexpo Lisboa é uma refe-
rência para toda a cadeia ligada 
do sector da indústria alimentar, 
esta edição conta com o apoio 
do Ministério da Agricultura, 
Florestas e Desenvolvimento 
Rural, do Ministério da Saúde e 
do Ministério de Economia. É um 
reposicionamento que abrange 
todos e que pretende chegar 
mais perto do cidadão comum 
que, no fundo, é quem compra 
ou usufrui dos serviços disponi-
bilizados pelas empresas.
Com efeito, este novo posicio-
namento vai permitir trazer à 
Alimentaria & Horexpo Lisboa 

Fátima Vila Maior
Diretora de Área de Feiras da FIL,  
responsável pela Alimentaria&Horexpo Lisboa

Alimentaria&Horexpo quer
contribuir para promover
a competitividade
da economia

Assumindo um novo posicionamento, a Alimen-
taria&Horexpo apresenta-se mais moderna e 
como resposta a temas atuais e a tendências 
que vão surgindo no sector, com o objetivo claro 
de incentivar a economia portuguesa. 
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temas actuais e da maior impor-
tância para todo o sector, possi-
bilitando novas abordagens aos 
desafios com que as empresas 
da alimentação, distribuição, 
restauração e hotelaria estão 
confrontadas.
 
ShoppingSpirit News - Mais do que 
qualquer outra coisa, a feira é um 
espaço de negócios e a captação de 
investimento estrangeiro é uma das 
premissas, sendo o programa de 
Hosted Buyers uma das formas de 
o fazer. Quais são as expectativas 
para esta edição e quais os merca-
dos de aposta?
Fátima Vila Maior - Este é um pro-
grama dirigido exclusivamen-
te a profissionais, convidados 
pela organização, de empresas 
internacionais, nomeadamente 
importadores e distribuidores 
estratégicos de grandes super-
fícies/supermercados, lojas de 
delicatessen e cadeias de ho-
telaria e restauração. O objetivo 
é assegurar a presença de pro-
fissionais de topo dos sectores 
presentes na feira, nomeada-
mente diretores-gerais e direc-
tores de compras, asseguran-
do-lhes condições especiais e 
incentivando a negociação com 
as empresas expositoras.
O programa deve proporcionar 
um número mínimo de 12 reu-
niões com expositores do inte-
resse do visitante internacional, 
um objetivo que tem sido cum-
prido. Por exemplo, nas últimas 
edições, o programa Hosted 

Buyers tem sido composto por 
cerca de meia centena de com-
pradores de topo, de 20 países 
diferentes, que realizaram com 
as empresas expositoras interes-
sadas mais de 1.200 reuniões. 
O novo posicionamento estra-
tégico da Alimentaria&Horexpo 
Lisboa levou a organização, rela-
tivamente ao programa de Hos-
ted Buyers, a posicionar-se na 
abordagem a novos mercados 
e empresas. Grande parte des-
ses compradores internacionais 
ainda são pouco conhecidos no 
mercado nacional, possibilitan-
do uma criteriosa selecção face 
aos novos desafios do sector.
Para além dos compradores in-
ternacionais convidados, tam-
bém há profissionais estrangei-
ros que nos visitam e fazem as 
suas reuniões com empresas 
presentes pelos seus próprios 
meios.

ShoppingSpirit News - Esta capta-
ção de investimento também tem a 
ver com uma articulação com o sec-
tor agroindustrial não é verdade? 
Fátima Vila Maior - Sim. Mais do 
que o desenvolvimento apenas 
do sector agrícola, é funda-
mental olhar para toda a cadeia 
agroalimentar, desde a produ-
ção à indústria. Num momento 
em que o sector agroindustrial 
em Portugal está a revelar um 
bom desempenho, a aptidão 
que o mesmo apresenta para 
atrair e captar investimento ex-
terno nunca foi tão vincada. A 

Alimentaria&Horexpo Lisboa 
quer contribuir para esta dinâmi-
ca, trazendo investidores estran-
geiros para conhecerem as em-
presas nacionais, a capacidade 
produtiva do país e a qualidade 
da produção nacional. Por ou-
tro lado, a feira representa num 
palco importante para promover 
o estabelecimento de parcerias 
que reforcem o crescimento e 
a competitividade económica 
de Portugal, estabelecendo si-
nergias entre sectores ligados 
à agricultura, como o ambiente, 

turismo, emprego ou qualifica-
ção profissional.

ShoppingSpirit News - Uma das 
estratégias passa também por uma 
cada vez maior aproximação ou in-
tegração com o sector do Turismo. 
Quer explicar um bocadinho isto?
Fátima Vila Maior - O turismo é 
uma área estratégica para o 
desenvolvimento económico e 
social do nosso país. Em 2016, 
por exemplo, o turismo foi mes-
mo a maior actividade nacional 
exportadora. Por isso, e para 

dar continuidade a este traba-
lho, é preciso dar expressão a 
Portugal como um destino sus-
tentável, inovador, que valoriza 
as suas raízes, mas também a 
inovação e a criatividade. É para 
esta imagem que a Alimentaria 
& Horexpo Lisboa quer contri-
buir, reforçando a imagem de 
Portugal como um sítio bom de 
visitar, com produtos de valor 
acrescentado, que tem preocu-
pação com a proveniência dos 
produtos, com a saúde e com a 
sustentabilidade.

Fátima Vila Maior
Diretora de Área de Feiras da FIL,  
responsável pela Alimentaria&Horexpo Lisboa

a feira representa 
num palco importante 
para promover o 
estabelecimento de 
parcerias

Em 2017 a Alimentaria vai apresentar-se com um novo posicionamento

O objetivo do 
Hosted Buyers 
é assegurar a 
presença de 
profissionais 
de topo dos 
sectores 
presentes na 
feira



alimentaria 6.  2017 junhoalimentaria 6.  2017 junhoalimentaria 6.  2017 junho

ShoppingSpirit News - A feira vai 
ter, pela primeira vez, o Mais Por-
tuguês Hotel do Mundo. O salão de 
Paris Equip’Hotel teve na última 
edição o Studio16 que foi a concep-
ção de um hotel dentro da área de 
exposição onde os diversos espa-
ços apresentavam as ideias de di-
versos arquitetos e designers para 
o que seria o futuro da hotelaria ou 
dos hotéis. O projecto Mais Por-
tuguês Hotel do Mundo será algo 
idêntico?

Fátima Vila Maior - A nossa ideia 
é que o projecto possa ser algo 
único e que contribua para a 
qualidade do alojamento na-
cional, qualidade essa que não 
pode ser um requisito apenas 
dos hotéis de 5 estrelas, mas de 
todos os alojamentos, do mais 
pequeno hostel ao turismo de 
habitação. Mas, à semelhança 
do salão de Paris, também será 
criada uma área expositiva onde 
serão recriados vários espaços 
de uma unidade hoteleira, como 
os quartos, a recepção ou espa-
ço de refeição. Essa área será 
criada por um grupo restrito de 
criativos (arquitectos e desig-
ners de interiores com projectos 
na área da hotelaria e requali-
ficação de alojamento) com o 
objectivo de sensibilizar para a 
excelência dos produtos portu-
gueses, a importância do pro-

cesso criativo e a contratação 
de profissionais no tratamento 
dos interiores dos vários secto-
res turísticos existentes e emer-
gentes no mercado português e 
internacional.

ShoppingSpirit News - A inovação 
na área alimentar é algo que está 
muito presente na actualidade, 
como é que vai estar representada 
na feira?
Fátima Vila Maior - Estará repre-
sentada nos espaços criados, 

nos eventos paralelos previstos, 
nas empresas e marcas repre-
sentadas e, como não podia 
deixar de ser, na abordagem es-
tratégica desta edição.

ShoppingSpirit News - Finalmente, 
tendo em conta todas as novidades, 
todas as alterações, o que é que 
espera desta edição da Alimenta-
ria&Horexpo?
Fátima Vila Maior - Acreditamos 
que esta vai ser uma das me-
lhores edições de sempre. Este 
novo posicionamento vai trazer 
mais participantes à feira, que 
pretende ser um verdadeiro ins-
trumento de negócio para as em-
presas. A nossa previsão aponta 
para que a Alimentaria&Horexpo 
Lisboa 2017 receba, ao longo 
dos seus 3 dias, 25.000 visitan-
tes profissionais e mais de 600 
empresas e entidades. n

Horário Evento Organizador Local

Dia 4 de Junho

10:00  –  19:00 O Mais Português Hotel do Mundo Alimentaria&Horexpo Pav. 2

11:00  –  12:00 Showcooking com Chef João Correia : O cacau venezuelano com o melhor 
de Portugal Chocolates El Rey Espaço Showcooking 

Pav. 1 – Stand 1E02

11:00  –  12:00 A importância dos Prémios para as Marcas – por José Borralho ConsumerChoise-Centro de Avaliação 
da Satisfação do Consumidor Stand 1B31

12:00  –  12:30 Showcooking com Chef José Domingos Aviludo Stand 1C22

13:00  –  14:00 Showcooking: Pirulitos para Aperitivos Luxury Tapas Espaço Showcooking
Pav. 1 – Stand 1E02

15:00  –  16:00 Showcooking : Chef Enrique Williams Embaixada da Argentina Espaço Showcooking
Pav. 1 – Stand 1E02

15:00  –  16:00 Fases para Conhecer melhor o que pensa o Consumidor – por José Borralho ConsumerChoise-Centro de Avaliação 
da Satisfação do Consumidor Stand 1B31

15:00  –  15:30 Showcooking com Chef José Domingos Aviludo Stand 1C22

16:00  –  18:00  Apresentação da balança BM5 50 Anos Baldi – Grupo José Pimenta Marques Auditório II – Pav. 2

16:00  –  18:30  Demonstração Gastronómica de Produtos Endógenos ACIPS Ponte de Sor Espaço Showcooking
Pav. 1 – Stand 1E02

16:30  –  17:00  Showcooking com Chef Davide Lippi Bruni Aviludo Stand : 1C22

Dia 5 de Junho

10:00  –  19:00  O Mais Português Hotel do Mundo Alimentaria&Horexpo Pav.  2

10:00  –  19:00 Concurso Chefe Cozinheiro do Ano -28ª Edição Chefe Cozinheiro do Ano Pav. 1

10:00  –  12:30 O Marketing na Era Digital Fórum do Consumo || Popai Portugal Auditório II – Pav. 2

10:00  –  19:00 Brokerage Event – Reuniões Bilaterais IAPMEI Pav. 1

10:00  –  18:00  II Forum da Distribuição- Para onde caminha a distribuição moderna em 
Portugal? Verbadixit Auditório I – Pav. 1

10:30  –  12:30  Seminário: Ensaios Interlaboratoriais e Materiais de Referência Fapas AMBIFOOD Auditório Business Center

11:00  –  12:00  A Importância do Equilíbrio Nutricional nos Produtos – *orador a confirmar ConsumerChoise-Centro de Avaliação 
da Satisfação do Consumidor Stand 1B31

11:00  –  13:00 Seminário : Oportunidades de Negócio e Investimento no Sector do Turismo 
em Cuba Auditório Business Center

11:00  –  12:00  Showcooking: Pirulitos para Aperitivos Luxury Tapas Espaço Showcooking
Pav. 1 – Stand 1E02

12:00  –  14:00  Lançamento da Campanha: Superfoods Peru OCEX Espaço Showcooking
Pav. 1 – Stand 1E02

12:00  –  13:00  Prova de Receitas de Tapioca desenvolvidas por Chefs Visália Market Stand 1B13

12:00  –  12:30  Showcooking com Chef José Domingos Aviludo Stand  1C22

14:30  –  16:30 Apresentação: O Nosso Compromisso começa na Terra – 1ª Degustação em 
Portugal de chocolate de origem venezuelana Chocolates El Rey Auditório Business Center

15:00  –  16:00 Showcooking com Chef Enrique Williams Embaixada da Argentina Espaço Showcooking
Pav. 1 – Stand 1E02

15:00  –  16:00 Atribuição do Prémio do Melhor Stand na BTL BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa O Mais Português Hotel do 
Mundo- Pav. 2

15:00  –  16:00 Inovação – Importa ou Não – por Sónia Cardoso ConsumerChoise-Centro de Avaliação 
da Satisfação do Consumidor Stand 1B31

15:00  –  15:30 Showcooking com Chef José Domingos Aviludo Stand 1C22

16:00  –  18:30 1ª Conferência de Sustentabilidade Alimentar Associação Portuguesa dos 
Nutricionistas Auditório II – Pav. 2

16:30  –  18:30  Acção de Formação: Cadeia de Valor na Segurança Alimentar Aviludo Auditório Business Center

16:30  –  17:00  Showcooking com Chef Davide Lippi Bruni Aviludo Stand : 1C22

17:30  –  19:00 Showcooking com o Chef Rui da Disha Academy: O Brownie e não só Chocolates El Rey Espaço Showcooking 
Pav. 1 – Stand 1E02

Dia 6 de Junho

09:30  –  12:30 Prontos para Crescer KantarWorldPanel Pav. 1

10:00  –  19:00 O Mais Português Hotel do Mundo Alimentaria&Horexpo Pav. 2

10:00  –  19:00 Concurso Chefe Cozinheiro do Ano -28ª Edição Chefe Cozinheiro do Ano Pav. 1

10:00  –  19:00 Brokerage Event – Reuniões Bilaterais IAPMEI Pav. 1

10:30  –  12:00 Apresentação: O nosso compromisso começa na terra – 1ª Degustação em 
Portugal de chocolate de origem venezuelana Chocolates El Rey Auditório Business Center

11:00  –  12:00 O Significado das Estrelas no Great Taste Award – *orador a confirmar ConsumerChoise-Centro de Avaliação 
da Satisfação do Consumidor Stand 1B31

12:00  –  13:00 Showcooking: Pirulitos para Aperitivos Luxury Tapas Espaço Showcooking 
Pav. 1 – Stand 1E02

12:00  –  12:30 Showcooking com Chef José Domingos Aviludo Stand : 1C22

14:30  –  16:00 Biodiversidade na Industria Agro Alimentar Instituto Superior Técnico Auditório II – Pav. 2

15:00  –  16:00 Showcooking com Chef Enrique Williams Embaixada da Argentina Espaço Showcooking
Pav. 1 – Stand 1E02

15:00  –  15:30 Showcooking com Chef José Domingos Aviludo Stand : 1C22

16:30  –  17:00 Showcooking com Chef Davide Lippi Bruni Aviludo Stand : 1C22

16:30  –  17:00 Showcooking: Miss Dado Câmara de Comércio Italiana Espaço Showcooking 
Pav. 1 – Stand 1E02
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Com uma vida dedi-
cada ao setor do vi-
nho, o presidnete da 
Comissão Vitivinícola 
da Região de Lisboa, 
Vasco d’Avillez fala das 
tendência e dá dicas 
sobre o que se deve 
e não deve fazer ao 
consumir vinho

ShoppingSpirit News - É presidente 
da Comissão Vitivinícola da Região 
de Lisboa, e foi recentemente con-
siderado ‘Personalidade do Ano’ no 
mundo do vinho, recebeu a Comenda 
da Ordem do Mérito Agrícola e conta 
com um percurso de quase 50 anos no 
setor do vinho. Como é que veio parar 
ao mundo do vinho? 
Vasco d’Avillez - Comecei em 1970 
na José Maria da Fonseca, numa 
unidade nova que tinha aberto as 
portas nesse ano, J. M. da Fonse-

ca Internacional Vinhos Ldª, onde 
havia um Departamento de Rela-
ções Públicas. Entrei para traba-
lhar nessa área e com o tempo, até 
ir para a tropa, em 22 de Abril de 
1974, especializei-me na recepção 
de visitantes, nacionais e estran-
geiros (o que depois se chamou 
Enoturismo) e fiz dois cursos desta 
área em Berkeley na Califórnia, em 
1970 e em 1973. Por curiosidade 
fui aprendendo sobre o vinho e 
fui muitas vezes chamado para as 

Câmaras de Provas da Firma para 
«representar o público». Muito me 
ensinaram assim, os Professores 
da altura nomeadamente o Sr. Engº 
Manuel Vieira e o Sr. Engº Fernando 
Soares Franco. 
 
ShoppingSpirit News - Como é que ca-
racteriza o vinho da região de Lisboa? 
Vasco d’Avillez - São vinhos atlân-
ticos com uma acidez marcada e 
um grau de álcool mais em linha 
com as iguarias da cozinha portu-

guesa, baixo, na casa dos 12,5% e 
por isso com a fruta mais evidente 
e mais fresca. Ótimos aperitivos 
por causa da relação entre a aci-
dez e a fruta e o corpo médio que 
os vinhos apresentam. 
 
ShoppingSpirit News - Que balanço é 
que faz em termos de produção e de 
consumo/vendas, dos vinhos da região 
de Lisboa? 
Vasco d’Avillez - Os Vinhos Certifica-
dos, da Região Lisboa que são os 
que constituem a nossa atividade 
têm crescido muito nos últimos sete 
anos. Passámos de 16 milhões de 
garrafas em 2010 para uns espera-
dos 40 milhões, no final de 2017. A 
Região pode ainda crescer muito 
mais se se certificar mais ainda do 
Vinho de Mesa (hoje em dia cha-
ma-se apenas: Vinho) que é feito 
na região, é muito bom mas os seus 
produtores não o fazem ainda.  

ShoppingSpirit News - No “campeo-
nato” dos vinhos de Portugal a região 
de Lisboa tem historicamente grandes 
adversários no Norte e no Sul. Como é 
que está essa “luta”? 
Vasco d’Avillez - Há lugar para to-
dos. O Douro e o Alentejo concor-
rem com os Vinhos de Lisboa pelo 
mercado da cidade de Lisboa. 
Mas os Vinhos de Lisboa dedicam-
se sobretudo à Exportação e dos 
40 milhões de garrafas a certificar 
este ano, cerca de 70% são para a 
exportação.  

ShoppingSpirit News - E a nível de con-
sumo? Sempre tive a ideia de que para 
os consumidores, quando se falava 
em qualidade, só havia o Dão/Douro e 
Alentejo, talvez fruto também da divul-
gação e do marketing, mas penso que 
já começam a olhar para a produção 

de vinho em Lisboa com outros olhos, 
estou certa? 
Vasco d’Avillez - Sim, certamente, 
tanto mais que fala apenas nos 
consumidores nacionais. Ora os 
Vinhos Lisboa são únicos no pano-
rama Nacional devido, entre outras 
razões, ao Clima, com a proximi-
dade do Atlântico; com a barreira 
montanhosa paralela à costa com-
posta pelas serras de Sintra; Mon-
tejunto; Candeeiros; Aire e ainda 
pela proximidade da nossa costa 

Vasco d’Avillez Presidente da CVR Lisboa

Consumidores mostram cada vez maior
discernimento na procura de [vinho] de
qualidade a preço acessívelS
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da Corrente Quente do Golfo. Ou-
tros fatores são a existência de hu-
midades naturais – sobretudo no 
Verão- como o «Rossio» que cons-
titui uma “rega” natural; as Castas 
plantadas e a maneira de trabalhar 
muito mecanizada em toda a Re-
gião. 
 
ShoppingSpirit News - Como são atual-
mente as preferências?  
Vasco d’Avillez - Há uma preferên-
cia muito marcada pelos Vinhos 
Brancos da Região Lisboa por 
serem dos melhores que Portugal 
tem. A Casta Arinto em Bucelas, 
para dar apenas um exemplo, faz 
vinhos de uma qualidade muito 
apreciada por todos e esta casta 
é a única que acompanha certas 
comidas, como ovos, bacalhau, 
molhos, etc. É a única que conse-
gue evidenciar-se com estas comi-
das – mesmo com os ovos – sem 
deixar de mostrar sempre as suas 
qualidades.   

ShoppingSpirit News - Pode falar um 
pouco das tendências atuais do vinho 
em Portugal? 
Vasco d’Avillez - Cada vez mais o 
Vinho mostra que faz parte da nos-
sa Cultura e é preferido e buscado 
em todas as ocasiões em que nós 
os Portugueses nos juntamos para 
celebrar seja o que for. Ora entre 
os estrangeiros que nos visitam 
em números crescentes esta ten-
dência é ainda mais acentuada, 
tanto mais que o preço do vinho, 

seja ele servido a copo ou à gar-
rafa, os surpreende sempre, pela 
positiva!
 
ShoppingSpirit News - Como é que 
caracteriza o mercado e os consumi-
dores? 
Vasco d’Avillez - O mercado nacio-
nal é muito importante e os consu-

midores estão a mostrar cada vez 
maior discernimento na procura de 
qualidade a preço acessível. Ora 
os Vinhos da região de Lisboa são 
em Portugal a melhor oferta Preço/
Qualidade e por isso têm crescido 
tanto e vêm as suas exportações a 
aumentar todos os anos. 

ShoppingSpirit News - Sendo Portugal 
um país de vinho, a cerveja é muito 
mais bebida. Mas agora surgiu como 
que uma “cultura do vinho” que não 
existia porque se passou a vender vi-
nho a copo em muitos bares, talvez 
por pressão dos turistas que têm esse 
hábito. Quer comentar? 
Vasco d’Avillez - A venda da Cerve-
ja é uma realidade que, num país 

como o nosso que tem muitos dias 
de grande calor, constitui uma de-
fesa na satisfação da sede, dos 
consumidores. De facto desde a 
liberalização da venda de «vinho a 
copo» que, até meados dos anos 
noventa do Século passado, este-
ve pelo menos desencorajada mer-
cê de legislação antiga e desatua-
lizada, que as vendas de vinho têm 
vindo a crescer na restauração. 
Estamos ainda muito longe da im-
portância do vinho na alimentação 
dos Portugueses que chegaram a 
beber por ano cerca de 85 litros 
per capita. Hoje o consumo não 
ultrapassa os 45 litros mas a quali-
dade do vinho que se bebe é muito 
melhor. Também aqui a Região dos 
Vinhos Lisboa tem vindo a melhorar 
sempre a qualidade e o número de 
medalhas ganhas pelos produtores 
e enólogos é surpreendentemente 
grande fazendo da nossa, a Re-
gião mais medalhada de Portugal.

ShoppingSpirit News - Também os 

enólogos começam a ganhar algum 
relevo nos consumidores. São como 
que os alquimistas do vinho. Acha que 
vai chegar-se ao ponto de escolher o 
vinho pelo enólogo? Ou esse grau de 
sofisticação não vai chegar? 
Vasco d’Avillez - Espero que não 
pois o que nos interessa promover 
é a marca de cada vinho, o Produ-
tor, que é o responsável por tudo o 
que esse vinho atinge e a Região 
de onde vêm as uvas que o fazem. 
Claro que o enólogo é importante 
tal como o Economista da firma 
em questão é importante e todos 
os profissionais o são quando de-
sempenham bem o seu papel. Mas 
todos os profissionais existem para 
fazerem muito bem o seu papel e 
para «servir» o consumidor!
 
ShoppingSpirit News - Antigamente 
dizia-se que o vinho branco acompa-
nhava o peixe e o tinto a carne. Hoje 
essa máxima foi desmistificada. Qual 
é a sua opinião. Que vinho deve acom-
panhar o quê? 
Vasco d’Avillez - A resposta é sim-
ples e hoje em dia uma máxima do 
marketing dos vinhos: Bom é aquilo 
de que o Consumidor gosta! 
 
ShoppingSpirit News - E em termos de 
temperatura também há alguns mitos. 
O vinho tinto afinal serve-se à tempe-
ratura ambiente ou deve ser arrefecido 
sem estar gelado. 
Vasco d’Avillez - Aqui não há dúvi-
das. O Vinho Tinto atinge o máximo 
de prazer dado ao cliente à tempe-
ratura de 14ºC. Ora num país como 
o nosso onde comemos bem ao 
almoço e ao jantar e muitas vezes 
comemos ao ar livre, o vinho tinto 
para estar a 14º terá de ser arrefe-
cido ligeiramente durante o tempo 
quente e aquecido ligeiramente 
durante o tempo frio. Não há que 
hesitar em o pôr no frigorífico no dia 
em que ao ar livre estão 28º, senão 
o vinho tinto atinge essa tempera-
tura e não sabe a nada senão a 
álcool.   

ShoppingSpirit News - Para terminar, 
para se apreciar um bom vinho, quais 
são os erros a evitar e os deveres a 
cumprir?  
Vasco d’Avillez - O primeiro erro, ain-
da muito cometido, infelizmente, é 
o de não se usarem SEMPRE co-
pos próprios para vinho. Custam 
pouco os menos sofisticados mas 
mesmo assim bons e o vinho fica 
incomparavelmente melhor servido 
em copos apropriados. O copo, 
cada copo, é importante para a 
temperatura de serviço, por causa 
da espessura do vidro, é importan-
te para apurar o aroma do vinho, 
por causa do formato do copo de 
vinho, é importante para a aprecia-
ção do vinho por causa da transpa-
rência do copo, e é importante por 
ser mais bonito. Copos bons para 
vinho: SEMPRE! n

Há uma preferência muito 
marcada pelos Vinhos Brancos 
da Região Lisboa por serem dos 
melhores que Portugal tem

O Vinho 
Tinto atinge 
o máximo de 
prazer dado 
ao cliente à 
temperatura  
de 14ºC
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Campanha incentiva ao consumo de produtos  
com o símbolo RUP 
Está a decorrer uma campanha de 
informação sobre o símbolo RUP 
(Regiões Ultraperiféricas) cofi-
nanciada pela União Europeia e 
que pretende sensibilizar os con-
sumidores europeus para a quali-
dade dos produtos agrícolas das 
regiões da Ilha da Madeira, Gua-
dalupe e Maritinica e Canárias que 
fazem parte de Portugal, França e 
Espanha, respetivamente.

A campanha, que irá de-
correr durante três anos, 
desenvolve-se sob o lema 

«O símbolo das regiões ultrape-
riféricas – nasce sob as estre-
las da sorte» tem por trás três 
organizações representativas 
dos produtores de bananas eu-
ropeus: UGPBAN (Guadalupe e 
Martinica), GESBA (Madeira) e 
ASPROCAN (Canárias), embora 
outros produtos como o melão, a 
uva e o tomate serão igualmente 
representados, e pretende gerar 
notoriedade ao símbolo conce-
bido pela União Europeia para 
aumentar a competitividade da-
quelas regiões no mercado eu-
ropeu, face aos produtos prove-
nientes de países terceiros.

A iniciativa irá permitir às insti-
tuições europeias e às organiza-
ções representativas do sector 
da banana da Madeira, Gua-
dalupe e Martinica e Canárias 
trabalharem em conjunto para 
aumentarem o conhecimento 
dos consumidores europeus 
sobre a qualidade dos produ-
tos agrícolas produzidos nestas 
regiões RUP que são cultiva-
dos utilizando métodos tradicio-
nais que visam uma agricultura 
sustentável, conforme os mais 
elevados padrões sociais e am-
bientais.
A campanha irá ainda demons-
trar o impacto económico e am-
biental da agricultura nessas 
regiões e o do símbolo RUP que 
identifica os seus produtos.
No âmbito da campanha decorre 
uma exposição de fotografia iti-
nerante Exotic Taste of Europe, a 
bordo do veleiro histórico Marité, 
dedicada ao símbolo RUP e às 
boas práticas agrícolas das Re-
giões Ultraperiféricas da Europa 
e que já passou por Portugal.
De maio 2017 a outubro de 2019, 
o veleiro onde está patente a 
exposição, fará escala em 18 

cidades portuárias europeias, 
em Espanha, Portugal, França, 
Bélgica, Alemanha e Polónia. A 
exposição «Exotic Taste of Euro-

pe» conta, através de imagens, 
a cultura dos produtos agrícolas 
dentro das regiões ultraperiféri-
cas da Europa; como a cultura 

da banana, da uva, do abacate 
e do tomate. n

Chef Igor Martinho é embaixador  
do prémio ‘Sabor do Ano 2017’
Eleito Chefe Cozinheiro do Ano 
de 2009, Igor Martinho lançou-
se nas experiências gastronó-
micas em 2002 e desde então 
abriu o restaurante Mãe Luisa 
em Rio Maior, Arrouquelas, e 
mais recentemente o restauran-
te Soberba em Lisboa, na Rua 
da Beneficência. Este ano foi 

convidado para ser o embaixa-
dor dos produtos Sabor do Ano 
2017 e será o convidado de hon-
ra nos showcookings do Progra-
ma Queridas Manhãs, na Sic. 
Neste âmbito irá criar receitas 
com os produtos premiados du-
rante a rubrica “Receitas Sabor 
do Ano 2017”.

“Aventureiro gastronómico”, o 
chef Igor Martinho, tem a capa-
cidade de criar pratos de sabo-
res tradicionais com um cunho 
de modernidade e sofisticação, 
motivo pelo qual foi seleciona-
do para ser embaixador Sabor 
do Ano 2017” afirma Márcia Vi-
cente, Country Manager do Sa-
bor do Ano Portugal.
O selo Sabor do Ano 2017, o 
único certificado atribuído pe-
los consumidores portugueses 
que provam e aprovam os pro-
dutos, foi entregue a 159 pro-
dutos alimentares que se dis-
tinguiram pelo sabor, textura, 
odor e aspeto visual. De acor-
do com o estudo revelado pela 
Full5en5s ALS efetuado a 500 
consumidores em 2015, 77% 
dos consumidores portugueses 
considera o selo Sabor do Ano 
um símbolo de qualidade e os 
produtos que o exibem são su-
periores face aos restantes da 
mesma categoria. n

Ervideira completa gama 
“Vinho da Água”
A Ervideira apresentou dois 
“testes” de referência “Vinho da 
Água”. O Espumante colheita de 
2015 – com e sem degorgement 
– e o Conde D’Ervideira Reserva 
Branco colheita de 2015 comple-
tam a família Conde D’Ervideira 
“Vinho da Água” que a empresa 
lançou em 2015. 

S egundo Duarte Leal da Cos-
ta, Diretor Executivo da Ervi-
deira, “quando lançámos o 

Conde D’Ervideira Tinto tínhamos 
o objetivo de poder avançar com 
novas referências em função da 
positiva aceitação do mercado. 
A verdade é que este produto 
revelou-se um sucesso, tendo a 
Ervideira vendido as 30.000 gar-
rafas em 2016 (colheita de 2014), 
o que nos permitiu avançar mais 
cedo com estas duas experiên-
cias: um espumante e outro bran-
co reserva”. 
O Espumante, com e sem dégor-
gement, esteve submerso duran-
te 8 meses e o resultado é um 
vinho mais elegante e com bolha 
mais fina, “bem ao estilo de um 
grande Champanhe”. No caso do 

branco, trata-se de um vinho feito 
a partir de Antão Vaz tendo sido 
fermentado e estagiado com ba-
tonage em barricas de Carvalho 
Húngaro. Estagiou depois de en-
garrafado a 30m de profundidade 
durante os mesmos 8 meses que 
o espumante, revelando-se tam-
bém ele mais “fino”.
Durante o encontro com a im-
prensa foram ainda provados o 
Conde D’Ervideira Vinho da Água 
2014 (já no mercado) e o Conde 
D’Ervideira Vinho da Água 2015 
(que irá para o mercado dentro 
de poucas semanas), ambos lado
-a-lado com os seus homólogos 
não submersos – Conde D’Ervi-
deira Reserva Tinto 2014 e 2015 – 
de forma a poder perceber a sua 
evolução, mesmo um ano depois, 
que se revelou extraordinária. A 
prova destes 4 vinhos estagiados 
em profundidade: espumante 
com e sem dégorgement, branco 
2015 e tinto 2014 e 2015, mostra 
já resultados consistentes o que 
leva o responsável a pensar Vi-
nho da Água como uma marca 
sólida e de qualidade. n
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Empregabilidade das Escolas do Turismo de Portugal 
continua a subir
A taxa de empregabilidade dos alu-
nos formados nas Escolas do Turis-
mo de Portugal voltou a subir em 
2016, situando-se agora nos 88%, 
de acordo com o mais recente Es-
tudo de Inserção Profissional. As 
candidaturas para o próximo ano 
letivo decorrem entre 1 de junho e 
16 de julho.

Os cursos de Turismo de Ar 
Livre e de Técnicas de Co-
zinha/ Pastelaria são os que 

apresentam uma taxa de atividade 
de 100%, seguidos do curso de 
Culinary Arts com 93,5%.
Dos alunos empregados, 90,2% en-
contram-se a desenvolver atividade 
no setor do turismo, tendo 86,1% 
sido colocados no mercado de 
trabalho em menos de três meses. 
Mais de 81% dos alunos afirmam 
estar a desempenhar funções ade-
quadas à formação recebida.
“Estes resultados tão positivos es-
pelham o nosso esforço em me-
lhorar e aproximar, cada vez mais, 
a formação às necessidades sen-
tidas pelos empresários do setor”, 
afirma o presidente do Turismo de 
Portugal, Luís Araújo, acrescentado 

que “optar por uma profissão em 
turismo é uma aposta ganha, tendo 
em conta a importância que este 
setor tem tido na economia nacio-
nal, quer ao nível do crescimento 
do emprego como de toda a ativi-
dade turística”.  

A formação ministrada nas Esco-
las é um importante pilar da atua-
ção do Turismo de Portugal, atra-
vés da qual está comprometido a 
contribuir para a sustentabilidade 
e qualidade do serviço prestado 
pelas empresas e agentes do se-

tor. A qualificação dos recursos 
humanos torna-se, por isso, es-
sencial para a consolidação da 
competitividade do turismo, razão 
pela qual, o Turismo de Portugal 
tem estado a reformular a sua 
oferta formativa e a rever os cur-

ricula, no sentido de integrar nos 
seus cursos as competências as-
sinaladas pelo mercado, tendo em 
conta as novas exigências e ten-
dências, nomeadamente soft skills 
e comunicação.
Entre as novidades para o ano leti-
vo 2017/2018 destaque para o Cur-
so de Especialização Tecnológica 
em Turismo Cultural e do Patrimó-
nio, com o objetivo de contribuir 
para o conhecimento do destino, 
sua atratividade, valorização e sus-
tentabilidade.
Também a plataforma Connective, 
serviço de mentoring empresarial 
e apoio ao recrutamento, que visa 
promover a interação entre os alu-
nos das Escolas de Turismo e os 
profissionais do setor, nacionais e 
internacionais, para exponenciar o 
sucesso da formação e perspeti-
vas de carreira, assume relevância 
nas novidades para 2017/2018. 
Nesse sentido, estão em Portugal 
a receber formação alunos do V. 
M. Salgaocar Institute of Interna-
tional Hospitality Education (Goa 
– Índia). n

Responsible Party da Pernod Ricard impactou 
4.200 jovens desde o início do ano 
A “Responsible Party”, da Pernod 
Ricard, já sensibilizou 4.200 jo-
vens para o consumo responsável 
de álcool, desde o início do ano. A 
iniciativa, criada pela empresa dis-
tribuidora de bebidas, está inserida 
na sua Política de Responsabilida-
de e Sustentabilidade, e pretende 
apoiar as associações de estudan-
tes internacionais de toda a Europa 
organizando festas seguras e res-
ponsáveis.

Neste projeto são os estudan-
tes os anfitriões das festas, 
tornando-se eles próprios 

nos “embaixadores” do consumo 
responsável ao tratarem o tema de 
igual para igual, de estudante para 
estudante.
Segundo Eduardo Mendes, Diretor 
de Recursos Humanos da Pernod 
Ricard Portugal, “estas festas reali-
zam-se em parceria com a Erasmus 
Student Network (ESN), uma das 
maiores associações internacionais 
de intercâmbio de estudantes, e só 
este ano foram impactados 4.200 
jovens em 7 festas realizadas em 
vários pontos do país.”
A “Responsible Party” oferece uma 
ampla gama de ferramentas de 

prevenção e comunicação, como 
conselhos, folhetos informativos, 
posters com mensagens sobre a 
campanha, alcoolímetros, entre ou-
tros, com o objetivo de sensibilizar 
os jovens universitários para o con-
sumo responsável ao mesmo tem-
po que alerta sobre os riscos de um 
consumo excessivo e inapropriado. 
Desde o arranque desta parce-
ria com a ESN em 2010, o projeto 
“Responsible Party” conseguiu im-
pactar mais de 174.000 estudantes 
em mais de 32 países.

Além desta iniciativa dirigida 
exclusivamente a estudantes, a 
Pernod Ricard desenvolve outras 
iniciativas a nível mundial que 
pretendem impactar diferentes 
grupos como grávidas, condu-
tores e menores, dentro do seu 
compromisso social com a pro-
moção de um consumo respon-
sável de bebidas alcoólicas, atra-
vés de três pilares fundamentais: 
informação transparente, preven-
ção e educação. n

Restauração e Alojamento 
lideram criação de emprego  
no 1º trimestre
Dados divulgados hoje pelo INE 
indicam que as empresas da 
restauração e do alojamento são 
líderes na criação de emprego 
em Portugal, e registaram no final 
do 1º trimestre de 2017 um total 
de 294.100 postos de trabalho, o 
que representa um aumento de 
15,6%, ou seja, mais 39.700 em-
pregos do que em período igual 
do ano passado. Este foi também 
o maior crescimento verificado 
desde 2011.

Para Mário Pereira Gonçal-
ves, Presidente da Asso-
ciação da Hotelaria, Res-

tauração e Similares de Portugal 
(AHRESP), «a saída de Portugal 
do procedimento por défice 
excessivo e o crescimento da 
economia e da procura turísti-
ca foram fatores decisivos para 
este aumento, mas é preciso 
não esquecer que a firmeza do 
compromisso do atual Governo 
na política fiscal sobre o IVA nos 
serviços de alimentação e bebi-
das gerou um clima de confian-

ça para as empresas do nosso 
setor que se reflete nos números 
agora divulgados».
O setor do Turismo, líder das 
exportações, assume um papel 
cada vez mais decisivo na re-
cuperação económica do nosso 
país, com destaque para o Ca-
nal HORECA (hotelaria e restau-
ração), que no 1º trimestre deste 
ano representou 6,3% do total da 
população empregada. «E esta-
mos convictos de que esta per-
formance das nossas empresas 
se irá manter ao longo do ano», 
garante Mário Pereira Gonçal-
ves.
De referir ainda que o cresci-
mento homólogo de 39.700 pos-
tos de trabalho do Canal HO-
RECA no 1º trimestre de 2017, 
representou 27,4% do total do 
crescimento de emprego a nível 
nacional. n
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Alimentaria&Horexpo acolhe  
a 1ª degustação Cacau da Venezuela  
em Portugal

O cacau da Venezuela, um dos mais 
procurados do mundo, vai estar em 
destaque nesta edição da Alimenta-
ria&Horexpo Lisboa - Salão Interna-
cional da Alimentação, Hotelaria e 
Tecnologia para a Indústria Alimen-
tar, que se realiza até 6 de Junho, na 
FIL, no Parque das Nações. 

A apresentação sobre o ca-
cau de origem venezue-
lana será feita por Jorge 

Redmond, export manager da 
Chocolates El Rey, empresa que 
desde 1929 tem-se dedicado à 
produção de chocolates de ele-
vada qualidade. Com o tema “O 

Nosso Compromisso Começa na 
Terra”, serão feitas duas apresen-
tações, respetivamente no dia 5 
de junho, às 14h30, e no dia 6 de 
junho, às 10h30. Será dado a co-
nhecer o rigor com que a Choco-
lates El Rey segue todas as eta-
pas da produção do cacau, de 

forma a que o produto possa re-
velar toda a “personalidade” pela 
qual é mundialmente conhecido. 
Além de uma apresentação sobre 
as características deste cacau e 
as razões que levam a Venezuela a 
ter a mais baixa produção de todos 
os países produtores, a feira será 
palco da primeira degustação em 
Portugal de cacau de origem ve-
nezuelana, possibilitando uma via-
gem sensorial pelas regiões produ-
toras daquele país. Será feita uma 
degustação de quatro chocolates 
elaborados com a mesma formula 
e percentagem de cacau (70%). 
A degustação terá lugar no espa-
ço de Showcooking, no dia 4 de 
junho, entre as 11h00 e as 12h00, 
pela mão do Chef João Correia, da 
Pastelaria e chocolataria “O Cane-
lão”; e no dia 5 de junho, entre as 
17h30 e as 19h00 através do chef 
Rui Jesus, da Disha Academy.
A edição de 2017 da Alimenta-
ria&Horexpo Lisboa apresenta-
se com um novo posicionamen-
to, no qual a Inovação, a Saúde 
e o Bem-estar, a Produção Na-
cional serão conceitos a desen-
volver. n

Radiografia 
da Indústria 
Agroalimentar 
Europeia e 
Biodiversidade 
em análise na 
Alimentaria & 
Horexpo
O relatório de diagnóstico do pro-
jecto “Biodiversity in Standards 
and Labels for the Food Sector”, 
produzido pela iniciativa europeia 
do mesmo nome, será apresenta-
do dia 6 de Junho, às 14:30, no 
Auditório II – Pav. 2 da Alimentaria 
& Horexpo Lisboa, na FIL, numa 
sessão promovida pelo Instituto 
Superior Técnico

O relatório ilustra as forças 
e fraquezas dos selos 
de certificação/rótulos 

e marcas comerciais do sector 
agroalimentar em vários fatores 
com impactes na biodiversida-
de e aponta caminhos para a 
melhoria do desempenho deste 
sector.
Foram analisados 54 selos de 
certificação/rótulos e marcas 
europeus, nacionais e regionais 
pelos parceiros deste projeto, 
entre os quais vários selos de 
certificação/rótulos e marcas 
portugueses.
A análise abordou não só as po-
líticas dos selos/rótulos e marcas 
como os critérios constantes 
dos seus cadernos de especi-
ficações, que os produtores e 
fornecedores têm de cumprir. 
Estes critérios foram analisados 
em termos da efetividade para a 
conservação da biodiversidade, 
obrigatoriedade, transparência e 
auditabilidade.
O relatório apresenta os resulta-
dos em cada fator com impacte 
na biodiversidade, conclusões 
que indicam a necessidade (e 
o potencial) de melhoria do de-
sempenho de biodiversidade 
dos selos/rótulos e marcas ao 
nível europeu e efectua várias 
recomendações técnicas nesse 
sentido. São também apontados 
exemplos de bons critérios em 
vários selos/rótulos.
O projecto “Biodiversity in Stan-
dards and Labels for the Food 
Sector” decorre de 2016 a 2020 
e abrange 7 parceiros: Global 
Nature Fund, Lake Constan-
ce Foundation e Agentur AUF! 
(Alemanha), Fundación Global 
Nature (Espanha), Solagro e 
agoodforgood (França) e Ins-
tituto Superior Técnico (Portu-
gal). n

Sustentabilidade Alimentar em destaque  
na Alimentaria 2017

A Associação Portuguesa dos 
Nutricionistas (APN) vai realizar 
a conferência Sustentabilidade 
Alimentar, em parceria com a 
FIPA – Federação das Indústrias 
Portuguesas Agro-Alimentares, 

no dia 5 de Junho, pelas 16h00 na 
Alimentaria 2017, na FIL

A conferência integra o re-
centemente lançado pro-
grama de Sustentabilida-

de Alimentar da APN que, entre 
outras iniciativas, a realização de 
um ciclo de conferências em tor-
no do tema, no sentido de sensi-
bilizar e consciencializar os pú-
blicos geral e especializado para 
a importância da adoção de há-
bitos alimentares sustentáveis
Dentro da sustentabilidade ali-
mentar, a conferência terá como 
foco temas como a produção 
sustentável, a valorização dos 
produtos nacionais, a promoção 
de produtores locais e as ca-
deias de curta distribuição, entre 
outros, e contará com a partici-
pação de oradores como Ana 
Cláudia Sá  da Terra Nostra, Pe-
dro Santos  da Consulai, Fernan-
do Amaral da Direção-Geral da 
Agricultura e Desenvolvimento 
Rural, Branca Pereira do IAPMEI 
e Pierre Silva do Lidl.
Em 2016, a Organização das Na-
ções Unidas para a Agricultura e 
Alimentação (FAO) apresentou 
cinco eixos a trabalhar no âmbi-
to da sustentabilidade alimentar 
e agricultura: 1.º Melhorar a efi-

ciência na utilização dos recur-
sos; 2.º Ter uma ação direta para 
conservar, proteger e melhorar 
os recursos naturais; 3.º Prote-
ger os meios rurais de subsis-
tência e melhorar a equidade e o 
bem-estar social; 4.º Melhorar a 
resiliência das pessoas, comuni-
dades e ecossistemas, especial-
mente as alterações climáticas e 
a volatilidade dos mercados; e 
5.º Promover a boa governação 
para uma melhor sustentabilida-
de dos sistemas naturais e hu-
manos.
Com inspiração nestes eixos 
a Associação Portuguesa dos 
Nutricionistas sugere 5 medidas 
para uma alimentação mais sau-
dável e sustentável dos portu-
gueses: 1º Sempre que possível 
compre a produtores locais; 2º 
Prefira alimentos frescos, locais e 
da época; 3º Tenha uma Alimen-
tação Mediterrânica;4º Repense, 
Reduza, Reutilize e Recicle;5º 
Ajude a promover a Alimentação 
Saudável - Envolva-se. n



 junho 2017 13. alimentaria

“Estrela da Mó” e “Castas e Pratos” ganham os melhores 
sabores de Portugal
Os restaurantes “Estrela da 
Mó”, de São Miguel de Poiares, 
e “Castas e Pratos”, de Peso da 
Régua foram os grandes vence-
dores do concurso “O Melhor Sa-
bor de Portugal 2017” cuja final 
decorreu no Time Out Mercado 
da Ribeira, em Lisboa. Foram 
15 os restaurantes mais votados 
pelo público e que lutaram pelo 
título do melhor prato a nível na-
cional, nas categorias de carne, 
peixe e arroz, numa competição 
culinária perante um reputado 
júri de Chefs.

Os pratos vencedores fo-
ram o Arroz de Cabidela 
e o Cabrito Assado no 

Forno, do restaurante Estrela da 
Mó, nas categorias de arroz e 
carne, respetivamente. Já o res-
taurante Castas e Pratos, vence-
dor da edição de 2015, voltou 
a brilhar, desta vez com o prato 
Sabores da Nossa Costa, na ca-
tegoria de peixe.
Para Cristina Ferreira, respon-
sável de marketing da Unilever 
Food Solutions (UFS), “Estamos 
muito satisfeitos com os resulta-

dos desta edição. É gratificante 
comprovar que cumprimos o 
propósito de ajudar a criar no-
toriedade para os concorrentes, 
aproximando-os dos seus clien-
tes, o que contribui para promo-
ver o seu negócio. Prova disso, 
foi o facto de 7 dos 15 restauran-
tes finalistas já terem concorrido 
ou mesmo chegado à final em 
edições anteriores, o que de-
monstra que reconhecem valor 
nesta iniciativa e isso, para nós, 
é o mais importante”.
Os 15 finalistas, provenientes de 
norte a sul do país, foram avalia-
dos por um prestigiado painel de 
júri, composto por Carlos Madei-
ra, Chef da Unilever Food Solu-
tions, Paulo Pinto, Luis Gaspar, 
Celso Padeiro, Carlos Gonçal-
ves e António Lourenço, Chefs 
da Associação de Cozinheiros 
Profissionais de Portugal e das 
Equipas Nacionais de Competi-
ção Culinária.
Os participantes no Concurso 
reuniram 19.053 votos únicos do 
público. Por cada voto único, a 
Unliver Food Solutions e o seu 
parceiro Arroz Bom Sucesso fi-

zeram corresponder 100 gramas 
de arroz, que será oferecido a 
instituições de solidariedade so-
cial escolhidas pelos 15 finalis-
tas. Nesta edição serão doadas 
2 toneladas de arroz, o equiva-

lente a cerca de 30.000 refei-
ções de arroz.
O concurso Melhor Sabor de 
Portugal é uma iniciativa pro-
movida pela Unilever Food So-
lutions que tem como objetivo 

promover a visibilidade dos res-
taurantes portugueses e fomen-
tar a sua aproximação aos seus 
clientes. n

Carlos Santiago é o melhor bartender português de 2017
Carlos Santiago foi eleito ontem 
o Melhor Bartender Português de 
2017. O bartender do The Royal 
Cocktail Club, no Porto, foi consi-
derado World Class Bartender do 
ano, depois de três intensos desa-
fios que puseram à prova habilida-
des, conhecimentos e criatividade 
dos seis melhores bartenders do 
nosso país.

O restaurante Hemingway, 
em Cascais, recebeu a 
Final Nacional da com-

petição World Class, onde foi se-
leccionado o Melhor Bartender 
Português de 2017. Carlos San-
tiago sagrou-se o grande vence-
dor da terceira edição portugue-
sa da competição internacional 
de mixologia, que procura, todos 
os anos, pelo melhor profissional 
desta área.
Os seis melhores bartenders de 
Portugal competiram entre si em 
três rigorosas provas que testa-
ram a sua criatividade, técnica, 
apresentação, conhecimento 
das bebidas espirituosas utiliza-
das, aroma e sabor do cocktail. 
O primeiro desafio contou com 
um teste de conhecimento com 
25 perguntas e uma prova de 

blind tasting onde os concor-
rentes tiveram de reconhecer  
3 spirits da Diageo Reserve. O 
segundo desafio levou os bar-
tenders a criar cocktails que 
pudessem ser apreciados numa 

“Night Out”. Atrás do balcão ou 
a servir o seu cocktail à mesa, os 
bartenders tiveram de criar dois 
cocktails, um aperitivo e um di-
gestivo, e apresenta-los nestes 
dois cenários.

O terceiro e último desafio, “Fast 
And Curious”, implicava a cria-
ção 6 cocktails em apenas 8 
minutos, impressionando o Júri 
com a sua rapidez, criatividade e 
elegância, tendo um mínimo de 3 

cocktails criados para qualifica-
ção nesta prova.
Carlos Santiago irá, no final do 
Verão, representar Portugal na 
Cidade do México, na Grande 
Final Internacional da competi-
ção World Class, onde competi-
rá com mais de 50 profissionais 
de todo o mundo pelo título de 
Melhor Bartender do Mundo.
No final do evento, foram tam-
bém entregues os Prémios World 
Class 2017, denominados Coas-
ter Awards em que os grandes 
vencedores foram:
Columbus Cocktail and Wine 
Bar, em Faro, como Melhor Equi-
pa de Bar; Cinco Lounge, em 
Lisboa recebeu dois prémios, 
nomeadamente a Melhor Carta 
de Bar e o Bar com Melhor Tra-
jectória. A Melhor Abertura do 
Último Ano foi para o The Royal 
Cocktail Club, no Porto, enquan-
to que o Melhor Bar de Hotel foi 
para o Gusto by Heinz Beck, na 
Quinta do Lago. O Melhor Bar 
de Restaurante foi o Bistro 100 
Maneiras, em Lisboa e a Maior 
Projeção Internacional foi para o 
Red Frog Speakeasy, em Lisboa. 
O Prémio de Carreira foi entre-
gue a Francisco Guerreiro n
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Oliveira Da Serra lança nova gama de Vinagres de Fruta 
Portuguesa
Um workshop com quatro recei-
tas realizado pelo Chef Vitor So-
bral foi o mote para mostrar as 
potencialidades e usos da nova 
gama de vinagres de fruta portu-
guesa Oliveira da Serra. 

Tomate, Pêra Rocha, Figo 
e Maçã são os novos sa-
bores únicos da gama de 

vinagres que trazem um sabor 
único e um toque especial às 
refeições dos portugueses. 
Coube ao Chef Vitor Sobral, no 
restaurante Peixaria da Esqui-
na, mostrar a versatilidade dos 
produtos. O primeiro foi o vina-
gre de tomate que foi utilizado 
num creme de tomate acompa-
nhado de salada de bacalhau 
em que a cebola foi também 
marinada na mesma variedade 
de vinagre. 
De acordo com as sugestões 
do Chef: “O vinagre de tomate 
tem um gosto final de legumes 
maduros e uma acidez redon-

da. É bom para ser apreciado 
em saladas verdes, de tomate 
e de legumes. É também exce-
lente em pratos grelhados como 
peixes gordos e carnes de por-
co, bem como na confeção de 
pratos com arroz carolino”.
Depois a aula continuou com 
uma salada de rúcula com re-
queijão com um vinagrete de 
anchovas. Aqui a aposta foi no 
vinagre de figo, uma variedade 
que, segundo a opinião do Chef 
tem um gosto final adocicado 
com um ligeiro toque de fruta 
seca. É ideal para aromatizar 
saladas compostas por queijos 
(queijos frescos, requeijão), sa-
ladas de agrião e rúcula. É tam-
bém recomendado para pratos 
de peixe corados e pratos de 
aves (sobretudo aves de sabor 
forte).
O terceiro prato foi robalo ma-
rinado com pimentos assa-
dos, manga, mirtilos e poejos, 
em que o vinagre utilizado foi 

o de maçã. Este vinagre, na 
sugestão do Chef, tem um sa-
bor final agridoce. É uma boa 
opção para temperar saladas 
compostas (arroz, legumes, fru-
ta), pratos de peixe marinados, 
carpaccios, carnes de frango 

cozinhadas e de porco. 
Finalmente, o único prato quen-
te foi a garoupa que foi tem-
perada com o vinagre de pê-
ra-rocha. Este vinagre “tem um 
ligeiro sabor a pêra, tal como 
indica o nome, e um final cítrico. 

Este vinagre é ideal para aro-
matizar saladas leguminosas 
(lentilhas, feijão, grão), vinagre-
tes em geral, pratos de peixe de 
sabor forte e pratos de carne de 
cabrito e borrego guisados ou 
de forno”.
De acordo com a marca, “estes 
novos vinagres não só respon-
dem à necessidade de maior 
variedade de sabor e vontade 
de experimentação, como tam-
bém vêm proporcionar uma 
sensação de frescura e leveza 
aos pratos dos portugueses”.
Cada um destes sabores apre-
senta qualidades únicas, que se 
evidenciam pela diferenciação e 
criatividade na cozinha. Os fru-
tos são criteriosamente selecio-
nados, e fazem da Nova Gama 
de Vinagre de Fruta de Oliveira 
da Serra produtos únicos, crian-
do uma ligação perfeita e origi-
nal em cada prato. n

Solar da Giesteira distribui carne 
100% de bolota a nível nacional

O Solar da Giesteira, marca 
de carne selecionada de bolo-
ta 100% natural, alargou o seu 

âmbito de distribuição a mais 
três distritos de Portugal, asse-
gurando a entrega direta a parti-

culares, restauração e hotelaria, 
talhos, supermercados e lojas 
gourmet de norte a sul do país. 

A empresa que se dedica à 
produção, comercializa-
ção e entrega, de forma 

personalizada em casa de cada 
cliente, acaba de acrescentar ao 
seu raio de ação cidades como 
Faro, Portimão, Porto e Coim-
bra, que se juntam aos pontos 
já habituais: Lisboa e Margem 
Sul, Évora, Montemor-o-Novo, 
Vendas Novas, Pegões, Alcácer 
do Sal, Comporta, Palmela, Se-
túbal, Montijo e Coruche
Em comunicado a empresa afir-
ma que “como não existe inter-
mediário entre o produtor e o 
cliente, na venda direta é pos-
sível encontrar uma qualidade 
exclusiva a um preço altamente 
competitivo”.  
O processo de encomenda é 
confirmado via email, onde é 
indicado valor a pagar, dia e 
hora de entrega. O transporte 
da encomenda é personalizado, 
sendo efetuado de porta a porta 
em viaturas próprias, devida-
mente equipadas com sistema 
de frio, quer para frescos (2ºC), 
quer para congelados (-18ºC), 
garantindo assim a ausência de 
quebras na cadeia de frio.
A Herdade O Solar da Giestei-
ra é uma herdade na zona de 
Montemor-o-Novo, a 2,5km das 
grutas do Escoural, e existe 
enquanto marca desde 1998. 
A empresa assume o seu cariz 
distintivo pelo facto de aplicar 
o método extensivo num país 

onde grande parte da carne 
consumida vem de produções 
intensivas, com recurso a ra-
ção e de qualidade inferior. As 
vacas alimentam-se exclusi-
vamente com bolota e a erva 
que circunda o espaço em que 
livremente habitam na herda-
de num total de 1350 hectares 
de pastos. Tipo de produção é 
exclusiva da Península Ibérica 
e Montemor é o concelho com 
mais animais em produção ex-
tensiva, em vez de intensiva, 
em completa harmonia com a 
natureza. São 500 vacas e 10 
touros que convivem numa área 
de 1350 hectares, tendo cada 
animal um espaço disponível de 
2 a 4 hectares
É o próprio produtor que asse-
gura todas as fases do negócio, 
da produção à distribuição e 
comercialização direta ao con-
sumidor, apoiando a produção 
nacional/autóctone. 
A sustentabilidade do projeto 
permite ter uma carne natural e 
rica em ómega 3, livre de hor-
monas, antibióticos ou conser-
vantes, de método extensivo 
alentejano. Esta carne insere-se 
numa das tendências do mer-
cado atual, com as dietas paleo 
(do paleolítico), que aposta no 
consumo da proteína animal, 
havendo cada vez mais interes-
sados em comer carne natural, 
como a que os homens das ca-
vernas comiam.  n
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Quinta Do Couquinho lança 
superior branco 2016
A Quinta do Couquinho acaba de 
colocar no mercado o Couquinho 
Superior Branco 2016, cuja partici-
pação no Festival de Vinho do Dou-
ro Superior resultou numa Medalha 
de Ouro.

Com vinificação feita em 
cubas de inox, o Couqui-
nho Superior resulta da 

conjugação das castas Viosinho 
e Rabigato.
A elevada acidez do Rabigato 
combinada com a estrutura, fres-
cura e aromas florais comple-
xos que o Viosinho aporta, bem 
como o processo de bâtonnage, 
resultam num vinho untuoso, en-
corpado e harmonioso, com po-
tencial de envelhecimento.
De cor amarela intensa e brilhan-
te, apresenta-se com aromas ri-
cos a fruta bem madura, quase 

tropical, moderados 
pelas notas balsâ-
micas, de menta e 
esteva e com um fu-
mado intrigante. Na 
boca é cheio, muito 
fresco, intenso e 
persistente. 
Acompanha na 
perfeição maris-
co, caldeirada 
de peixe ou um 
caril asiático, 
sendo um um 
excelente par-
ceiro para pei-
xes cozinhados. 
A enologia es-
teve a cargo 
de João Brito e 
Cunha e de Vitor 
Rabaçal. n

Portugal tem uma fruta nova: o 
kiwi neo-zelandês Zespri SunGold
Os consumidores portugueses 
já podem comer uma nova varie-
dade de kiwi, da marca da Nova 
Zelândia, Zespri na variedade 
SunGold, que com uma polpa 
amarela brilhante e sabor doce, 
promete conquistar o mercado.

Além da polpa amarelo 
brilhante, muito suculen-
ta, com um sabor doce e 

com um delicioso toque tropical, 
este kiwi distingue-se pela sua 
forma oval perfeita e pela sua 
pele suave e sem pelo.
Entre as suas várias propriedades 
nutricionais, Zespri SunGold des-
taca-se pela sua alta quantidade 
de vitamina C, com 161,3 mg por 
cada 100 gramas – o triplo de uma 
laranja – superando a quantidade 
diária necessária para o organis-
mo, com uma só peça de fruta. 
Além disso, é ideal para incluir 
nas dietas de controlo de peso, 
já que contém apenas 79kcal, por 
cada 100 gramas de kiwi. 

Este invulgar kiwi amarelo bri-
lhante vai fazer as delícias de 
qualquer pessoa, seja qual for a 
sua idade, graças ao seu sabor 
doce com um toque tropical irre-
sistível. Mesmo os que só gos-
tam de fruta mais tradicional, ou 
os mais pequenos da casa, vão 
surpreender-se com o delicioso 
sabor, o que vai ajudar a habi-
tuá-los, desde a mais tenra ida-
de, a comer de forma saudável 
e natural. 
O kiwi amarelo também se des-
taca pela facilidade com que 
pode ser comido, tornando-se 
um aperitivo ótimo para levar e 
apreciar, em qualquer momen-
to e em qualquer lugar. Pode 
comer-se como se fosse um io-
gurte, dado que só é necessá-
rio usar uma colher e por isso, 
ideal para aqueles que não têm 
tempo de fazer uma pausa no 
trabalho. 
A par do seu sabor, é uma exce-
lente fonte de vitalidade, porque 

comer um Zespri SunGold antes 
de ir ao ginásio contribui para 
aumentar a sua energia e alcan-
çar um bom rendimento. 
Para além disso, as proprieda-
des organolépticas deste kiwi 
amarelo não só fazem dele um 
aperitivo rico em vitaminas, ou 
uma sobremesa saudável de-
pois de cada refeição, como 
também o tornam num ingre-
diente distinto e delicioso que 
dará um novo toque às suas re-
ceitas, dada a sua enorme ver-
satilidade na cozinha.
Em Portugal a Zespri trabalha 
com as empresas de distribui-
ção de fruta Fiel e KiwiCoop 
para fazer chegar os kiwis Zes-
pri SunGold, às frutarias tradi-
cionais, supermercados e hiper-
mercados. n

Tapioca da Terrinha com 
Sabores Portugueses: 
saudável, saborosa e sem 
glúten na Alimentaria
A Tapioca da Terrinha está a che-
gar a Portugal e vai estar presente 
na Alimentaria que decorre até dia 
6 na FIL. A marca apresenta-se 
como sendo de fácil preparação, 
saudável, sem conservantes e 
sem glúten e muito saborosa. 

A farinha de tapioca pura é 
rica em hidratos de carbo-
no de fácil digestão, sem 

gordura, e com baixo teor de só-
dio. A Tapioca do Terrinha é um 
alimento muito saudável pois não 
contém glúten e com claros be-
nefícios para a saúde pois é uma 
fonte rápida e prática de energia 
para o organismo. 
A Tapioca da Terrinha é um pro-
duto de qualidade brasileiro que 
está a chegar a Portugal e terá 
recheios para o sabor português, 

mas terá também sabores tropi-
cais. A partir de agora, os portu-
gueses podem provar vários tipos 
de tapiocas: requeijão português 
com Mel, doce de Leite com 
queijo de cabra, banana/moran-
go com Nutella e 2 queijos com 
presunto, claro pão de queijo de 
Tapioca com queijo da serra. 
Importa referir que a Tapioca da 
Terrinha é um alimento brasileiro 
com tradição que vai estar à ven-
da a partir de junho nos Arma-
zéns do Chiado, será a primeira 
loja HÓ TAPIOCA em Portugal, 
estando prevista a abertura de 
outras em Lisboa e no Porto. 
A Tapioca da Terrinha pode tam-
bém ser adquirida em supermer-
cado para utilização em casa já 
que é a sua preparação é muito 
prática. n
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Guia Escolha Do Consumidor 
ajuda na hora das compras
A Escolha do Consumidor, que 
vai estar na Alimentaria, lançou 
um guia que pretende ajudar os 
consumidores nos aspetos mais 
relevantes na avaliação das mar-
cas e à sua classificação. 

O documento, disponível 
gratuitamente em https://
consumertrends.pt/docs/

guia-escolha-do-consumidor.pdf 
Elaborou, apresenta-se como 
um guia prático da escolha do 
consumidor, uma ajuda na hora 
de escolher as marcas, conhe-
cendo o que se deve questionar 
e quais as marcas que melhor 
classificação obtiveram em tes-
tes com consumidores.
O guia explica ainda o processo 
de decisão e esclarece sobre 
alguns direitos e cuidados dos 
consumidores em áreas tão di-

versas a alimentação, higiene, 
comércio e comércio online, en-
tretenimento e muitos outros.
O Guia Prático da Escolha do 
Consumidor dá acesso à expe-
riência de milhares de consumi-
dores que de forma atual, isenta 
e real avaliaram marcas e iden-
tificaram as melhores em cada 
categoria.
Durante a Alimentaria a Escolha 
do Consumidor vai fazer uma 
ação chamada “Os Melhores 
de Portugal estão Aqui”, numa 
alusão aos melhores produtos e 
marcas alimentares que se dis-
tinguem pela sua satisfação jun-
to do consumidor. A ação con-
templa eventos de degustação, 
palestras e uma demonstração 
de como se fazem provas cegas 
a produtos alimentares. n

Mayor Q é a nova máquina de 
cápsulas para o canal HORECA  
da Delta
Já está disponível no mercado a 
Mayor Q da Delta, a primeira má-
quina de café em cápsulas para o 
canal HORECA totalmente produ-
zida pelo Grupo Nabeiro em Cam-
po Maior. Além do canal Horeca, 
a máquina destina-se também 
a empresas e pretende ser uma 
referência no segmento Business.

A máquina já está disponí-
vel no mercado e permite 
tirar dois cafés ao mesmo 

tempo.
Esta nova máquina, destinada ao 
canal Delta Q Business, foi total-
mente desenvolvida e produzida 

no pólo industrial Tecnidelta II, 
em Campo Maior, uma unidade 
especializada na produção des-
tes equipamentos destinados 
aos profissionais do mercado 
nacional e internacional.
O lançamento oficial da Mayor Q 
contou com a presença do Mi-
nistro da Economia, Manuel Cal-
deira Cabral, do Presidente do 
Grupo Nabeiro-Delta Cafés, Rui 
Nabeiro, e dos restantes mem-
bros da Administração.
“Hoje escrevemos mais um capí-
tulo na nossa história que muito 
nos orgulha. De Campo Maior 
para o Mundo, Delta Q produz 

a primeira máquina de cápsulas 
de café 100% portuguesa para o 
canal Horeca. Um caminho que 
se tem pautado por conseguir ir 
mais além, superando as expec-
tativas de todos. Pretendemos 
continuar a percorrer este cami-
nho com o espírito de equipa e 
inovação que nos caracterizam 
e reforçando o compromisso no 
futuro, contribuindo para estimu-
lar a economia, e a ligação com 
os clientes e consumidores”, 
sublinhou Rui Miguel Nabeiro, 
Administrador do Grupo Nabeiro 
- Delta Cafés. n

Moskov&Son apresenta HERBAlogica  
na Alimentária

A Moskov&Son vai aproveitar a 
realização da Alimentaria&Ho-
rexpo para dar a conhecer a li-
nha de amenities HERBAlogica, 
produzida com óleos naturais e 
extratos vegetais. Esta linha foi 
desenvolvida para proporcionar 
ao cliente do hotel uma experiên-
cia sensorial e única. 

A HERBAlogica é enrique-
cida com extrato de Aloé 
vera, óleo de hortelã-pi-

menta e azeite. O sabão de mas-

sagem feito a partir de óleos 
vegetais é esfoliante, estimula a 
circulação limpando suavemen-
te a pele. A fragrância fresca de 
verbena tem um efeito relaxante 
e contribui para a rápida recupe-
ração do corpo e dos sentidos. 
“O nosso objetivo é que os pro-
dutos desenvolvidos estejam em 
perfeita harmonia com a iden-
tidade do hotel e que os convi-
dados tenham uma experiência 
única e inesquecível” refere Ra-
doslava Fernandes, diretora da 

Moskov&Son em Portugal.
Há seis anos no mercado portu-
guês, a empresa búlgara Mosko-
v&Son iniciou a sua atividade 
em 1992 com o fornecimento de 
equipamentos para hotéis com 
particular destaque nos cosmé-
ticos personalizados e acessó-
rios. 
Para conhecer os produtos da 
Moskov&Son, visite o stand D64, 
pavilhão 2 ou através do site 
moskov.com/pt-pt/. n
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C&A revoluciona moda com t-shirt 
criada para ser reciclada!

A C&A acaba de revolucionar o 
setor da moda com o lançamento 
da primeira t-shirt 100% reutilizá-
vel e reciclável, que reduz grande-
mente o impacto ambiental duran-
te a sua produção.

Além de amiga do ambien-
te, esta t-shirt é muito 
versátil, estando dispo-

nível em duas linhas (Fashion 
e Basic), com um preço unitá-
rio desde 6,90€. A C&A sugere 
usar este básico, essencial em 
qualquer guarda-roupa, com 
uma saia lápis, com calças de 
ganga e conjugá-las com um 
blazer branco. Outra sugestão 
é com um casaco étnico com-
binada com umas calças boy-
friend e sandálias plataforma 
e junte um quimono. Também 
pode usar com calções e um 
blusão. Combine a t-shirt com 
uns calções de ganga e dê-lhes 
um toque cool com um blusão 
de cabedal branco, metalizado 
ou vermelho.  n

Como renovar o guarda-roupa
sem arruinar o orçamento

Os dias solaregos pedem vestuá-
rio de cores e motivos alegres, pa-
recendo que nada do que temos 

no armário se adequa. A vontade 
de ir às compras e renovar o guar-
da roupa todo é enorme! Mas aten-
ção, pois o mais certo é, ao fim de 
dois minutos, perceber que isso 
lhe vai desequilibrar o orçamento 
familiar. 

Mas pode renová-lo com mui-
to menos do que podia pa-
recer à primeira vista. Co-

mece por olhar bem para as suas 
peças das estações primavera e 
verão. Vai ver que tem muita coisa 
que já nem se lembrava e que a 
maioria está em boas condições 
e lhe fica muito bem! Certamente 
que terá, também, algumas peças 
com as quais já não se identifica. 
Se for o caso, veja se pode trocar 
com alguma amiga ou leve-as a 
uma loja de artigos em segunda 
mão. Há também quem opte por 
vender através da internet. E não 
precisa apenas de vender peças 
usadas. Lembre-se que também 
pode comprar! Esta é uma forma 
de reduzir a fatura final e renovar 

os seus modelos! No entanto, e 
atualmente, há muitas promoções. 
Basta estar atento e comprar no 
momento exato. Há, também, 
cada vez mais lojas outlet, que lhe 
permitem poupar bastante e, si-
multaneamente, adquirir artigos de 
boa qualidade. 

Mas há duas regras a seguir: nun-
ca ir às compras sem ter predefi-
nido o orçamento disponível (valor 
que deve ser definido com base 
numa análise ao plano de gastos) 
e fazer sempre uma lista de com-
pras, olhando para o que lhe faz 
falta. 
Por fim, sugiro que opte por com-
prar peças básicas, que lhe permi-
tem fazer conjugações diversas e 
que não passam de moda. Pode 
dar o toque da nova coleção com 
acessórios que são sempre mais 
baratos e mais versáteis.

Renove-se mantendo as suas fi-
nanças saudáveis!  n

opinião
Susana Albuquerque  
Coordenadora de Educação Fi-
nanceira da ASFAC – Associa-
ção de Instituições de Crédito 
Especializado

Timberland reabre loja 
da Avenida da Liberdade
A loja Timberland, na Avenida da 
Liberdade, acabou de reabrir após 
uma profunda renovação, tornan-
do aquela que é a primeira loja da 
marca em Portugal, totalmente 
alinhada com o espirito Timber-
land: jovem, contemporânea, des-
contraída e com personalidade.

Assim que se cruza a porta, 
um logótipo Timberland 
gigante sobressai numa 

parede com moldes de sapa-
tos em madeira, o cruzamento 
perfeito entre a tecnologia e o 
handmade; ao fundo, a parede 
de denim, adornada com néon, 
onde se encontram os clássicos 
de calças de ganga e camisas; 
do lado direito uma parede em 
tijolos laranja, só com sapatos; 
a decoração da loja e as suas 
paredes seguem a linha mais 
urbana que a marca gradual-
mente incorpora nas suas cole-

ções, uso dos materiais no seu 
estado quase puro e de aspeto 
rude, contrastam com um visual 
merchandising extremamente 
cuidado, móveis em madeira 
maciça, paredes em betão e pe-
dra. O cenário ideal para deixar 
brilhar as coleções de homem, 
senhora e criança, nesta que é 
uma das avenidas mais bonitas 
da cidade.
Para tornar a loja ainda mais es-
pecial a Cobbler Station (única 
no país), onde os clientes podem 
aprender mais sobre o cuidado 
a ter com as suas botas Timber-
land e personalizar os seus ata-
cadores.
Depois de 20 anos após a pri-
meira abertura, a loja Timberland 
da Avenida da Liberdade reabriu 
renovada e com mais personali-
dade, tendo celebrado a ocasião 
com diversos convidados.  n

Paulo Battista abre alfaiataria de rua no centro 
de Lisboa
Paulo Battista, o alfaiate dandy por-
tuguês que é uma referência na nova 
geração de artesãos, abriu no final 
de maio as portas do seu novo es-
paço. 

A alfaiataria Paulo Battista é um 
espaço que convida, quem 
passa, a conhecer os segre-

dos e detalhes deste trabalho arte-
sanal. A entrada é feita numa ampla 
sala onde, para além de uma zona 
de exposição, se destaca a mesa 
de trabalho de Paulo Battista, sen-
do possível vê-lo a traçar moldes ou 
a cortar tecidos. Nesta área existe 
ainda um espaçoso gabinete de 
provas, para garantir toda a priva-
cidade desta arte personalizada. 
O atelier de costura fica ao fundo, 
sendo também visível do exterior, o 
que desperta a curiosidade e nos 
transporta diretamente para o fas-
cinante mundo da confeção de um 
fato. 
Esta alfaiataria, com 100m2 na Rua 
Rodrigues Sampaio 19B, é uma 
evolução da antiga alfaiataria de 
Paulo Battista, que ficava num reca-
tado 3º andar. A estética do espaço 
segue a mesma linha, refletindo o 
seu gosto pessoal e espelhando a 
identidade da marca. Um universo 
de excelência e criatividade, onde 

a tradição se funde com inovação, 
criado pela designer Ana Araújo da 
Móvel Vivo.
Para Paulo Battista, abrir uma al-
faiataria de rua é um grande passo 
na sua carreira e uma forte aposta 
no comércio tradicional, através do 
contacto mais direto com o público. 
A oportunidade surgiu e apesar de 
até aqui não ter equacionado esta 
mudança, decidiu arriscar. Saber 
que em várias cidades internacio-
nais se mantém viva a tradição de 
vermos um alfaiate em lojas de rua, 
deu mais coragem a Paulo Battista 
trabalhar a alfaiataria de forma con-
temporânea e “à vista desarmada”. 
É um reconhecimento da importân-
cia da confeção por medida, man-
tendo o serviço à porta fechada e 
o atendimento por marcação, para 

dar aos seus clientes a atenção e 
personalização que todo o conceito 
requer.
O alfaiate para quem a profissão é 
uma paixão, continua a criar fatos 
e camisas por medida, garantindo 
o seu distinto trabalho com os me-
lhores tecidos da estação e aliando 
técnicas tradicionais a uma estética 
atual numa silhueta irrepreensível. 
A assinatura de Paulo Battista man-
tém-se através da perfeição e deta-
lhe, em peças únicas, inteiramente 
confecionadas à mão.
O futuro está sempre em aberto, 
mas uma coleção de pronto-a-ves-
tir poderá ser uma hipótese, agora 
que o novo espaço o permite, mas 
com a garantia de que o serviço por 
medida será sempre o seu principal 
ofício. n
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Gestão
orçamental é
a área na qual
se sente maior
necessidade
de formação
financeira

A gestão orçamental é a área de 
conhecimento financeiro na qual 
os portugueses sentem uma 
maior necessidade de formação 
(21%). Segundo o estudo do 
Cetelem sobre a Literacia Finan-
ceira em Portugal, cerca de um 
em cada três consumidores na-
cionais (30%) afirmam sentir ne-
cessidade de formação financei-
ra em várias áreas, um aumento 
de 26% em relação a 2016. 

Após a gestão orçamen-
tal (21%), as áreas nas 
quais mais portugueses 

sentem necessidade de forma-
ção financeira são a poupança 
(18%) e o crédito (14%). Face 
ao ano anterior, existem mais 
consumidores a sentirem falta 
de formação nestas três maté-
rias financeiras. Há, no entanto, 
menos portugueses a referirem 
ter necessidade de formação 
sobre produtos financeiros 
(11%, em relação a 15% no ano 
anterior).
No geral, 39% dos portugueses 
consideram que o seu nível de 
literacia financeira é “bom ou 
muito bom”, existindo 49% que 
o consideram “nem bom nem 
mau” e 8% que admitem ter 
um nível “mau ou muito mau”. 
Paralelamente, os portugueses 
percecionam o seu nível de li-
teracia financeira acima do da 
sociedade: 32% acreditam que 
os seus pares têm um nível de 
literacia financeira “bom ou 
muito bom”.
Este estudo foi desenvolvido 
em colaboração com a Nielsen, 
tendo sido realizadas 500 en-
trevistas por telefone, a indiví-
duos de Portugal continental e 
ilhas, de ambos os sexos, com 
idades compreendidas entre os 
18 e os 65 anos, entre os dias 
13 e 18 de fevereiro de 2017. 
O erro máximo é de +4.4 para 
um intervalo de confiança de 
95%. n

estudo
CETELEM

Calvin Klein 
minimal surge 
um clássico 
revisitado
Inspirado nos relógios vintage, 
a linha Calvin Klein minimal para 
homem e mulher apresenta um 
mostrador clean e sofisticado. 
Contido e elegante, o novo reló-
gio Calvin Klein minimal apresen-
ta várias versões cromáticas, que 
variam entre o look integral em 
aço inoxidável, em PVD dourado, 
em PVD dourado rosa e PVD pre-
to, todos com bracelete de malha 
milanesa e logo ck no mostrador. 
Disponível no tamanho médio e 
gent. 
Resistente à água até uma pres-
são de 3 bar. n

Franklin&Marshall celebra ADN 
da marca na coleção SS2017
Na nova coleção primavera/verão 
2017 a Franklin&Marshall celebra 
a sua tradição e história inspiran-
do-se no ADN da marca e adap-
tando-o aos tempos modernos. 
Além do tradicional look colegial, 
são apresentadas opções mais 
contemporâneas e a marca abra-
çou o estilo de streetwear. O to-
que de glamour e os refinados de-
talhes, tornam cada coleção F&M 
fresca, jovem e, acima de tudo, 
sempre na moda.

Como em todas as esta-
ções, quer para a linha 
feminina quer para a mas-

culina, a marca apresenta uma 
cuidadosa seleção de básicos, 
mantendo uma palete de cores 
simples e clássica mas, ao mes-
mo tempo, atual, adicionando 

tonalidades tendência, como o 
verde, amarelo e laranja. Che-
gam também novos materiais, e 
novas apostas no color blocking. 
As peças são clean, tendo ape-
nas o clássico logo com uma 
simples lavagem suave, tendên-
cia chave para esta estação. 
A coleção é também dominada 
pelo vestuário clássico universitá-
rio: estampados que variam entre 
os “college logos”, mascotes e nú-
meros inspirados no desporto, pro-
duzidos em diversas técnicas. Os 
materiais são simples destacando 
o trabalho nas lavagens, que vão 
desde roupas tingidas, a algum 
desgaste dos estampados. 
A vertente mais moderna e contem-
porânea da coleção surge inspira-
da pelo espírito outdoor e as cores 
protagonistas são os tons base: 

preto, branco e cinzento, adicionan-
do alguns toques de verde, laranja 
e amarelo-torrado. Os tecidos são 
enriquecidos com novos padrões, 
gráficos e bordados multicores, que 
se inspiram na robustez americana. 
Nos casacos, a inovação está na-
queles que são já a assinatura da 
marca, como os corta-ventos que 
se apresentam em tecidos e cores 
diferentes. Nesta seleção destaque 
para a clássica parka muito traba-
lhada, com o estampado “faces” a 
preto e brancos, que também ve-
mos noutras peças da coleção, até 
aos acessórios. O “bomber-jacket” 
com a mascote colegial também se 
destaca como uma das peças cha-
ves da estação. 
O tema urbano/tropical é perfeita-
mente emparelhado com estam-
pados característicos, enquanto o 
denim é apresentado em diferentes 
lavagens e tons. Destaque para o 
casaco de ganga com estampado, 
que na coleção feminina se apre-
senta como o verdadeiro must-ha-
ve da coleção. 
Os acessórios estão no centro das 
atenções esta estação, com uma 
variedade de chapéus, chinelos, 
mochilas e toalhas de praia com 
padrões super divertidos. A linha 
de Swimwear completa a coleção, 
juntando aos padrões tropicais o 
traço gráfico que marca toda a 
coleção. No masculino destacam-
se os diferentes tamanhos de cal-
ções inspirados no mundo do surf, 
formando uma coleção bem equi-
librada que serve tanto o clássico 
e como o novo amante da marca 
Franklin and Marshall. n

 junho 2017 19. moda

Skunkfunk apresenta 
coleção cápsula sem 
desperdício de tecido
A Skunkfunk apresenta uma cole-
ção cápsula que muda completa-
mente a forma de pensar sobre a 
criação de vestuário. A Zero Was-
te Collection (coleção Desperdício 
Zero) é baseada na ideia da uti-
lização de todos os centímetros 
do tecido. Trata-se de uma ideia 
inovadora tendo em conta o facto 
de serem habitualmente desperdi-
çados entre 15 a 20% de tecido na 
produção de uma peça.

A coleção é composta por dois 
estilos: o vestido Argemone, 
feito em algodão orgânico 

num padrão quadriculado a preto 
e branco e em tamanho único com 
múltiplas variações, enquanto a saia 
Carex, é feita em cambraia azul cla-
ro especialmente criada para esta 
coleção.

A Skunkfunk tem uma abordagem 
holística à sustentabilidade, uma fi-
losofia que é partilhada por toda a 
equipa. É esta a inspiração implícita 
na coleção Zero Waste. Ambas as 
peças têm o certificado Orgânico 
e foram criadas por Anjali e a sua 
equipa em Pondicherry, India. Este 
é um parceiro que se integra na lógi-
ca do Comercio Justo (Fair Trade) e 
que se tem destacado como um for-
necedor inovador, envolvido na luta 
pelos direitos das mulheres na Índia.
A marca espanhola ostenta os cer-
tificados GOTS (Global Organic 
Textile Standard) e OCS (Organic 
Content Standard), que garantem 
a integridade das matérias-primas 
durante todo o processo de manu-
fatura em produtos que contêm pelo 
menos 95% de material orgânico. n
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“Começar Saudável, Viver 
Saudável” já se encontra online 
para pais e futuros pais
O Programa Educativo de e-lear-
ning sobre Nutrição Infantil da 
Nestlé - “Começar Saudável, 
Viver Saudável”, já se encontra 
disponível para consulta e acom-
panhamento online. Assim, todos 
os pais e futuros pais podem, a 
partir de agora, ficar a conhecer e 
acompanhar todos os passos so-
bre os bons hábitos alimentares 
que devem ser seguidos, desde a 
gravidez até ao segundo ano de 
vida do bebé, através do seu com-
putador, tablet ou smartphone. 

Explorar, aprender e agir são 
as 3 fases que constituem 
este Programa Educativo 

cujo enfoque informativo está 
na importância dos primeiros 
1000 dias de vida do bebé. Este 
programa de e-learning foi de-
senvolvido para educar os pais 
e futuros pais sobre os 12 com-
portamentos que a Nestlé iden-
tificou como os mais relevantes 
para uma boa nutrição e estilo 

de vida, disponibilizando-lhes 
toda a informação necessária 
para os apoiar e ajudar a tomar 
as decisões mais acertadas, no 
que diz respeito aos alimentos e 
nutrição que devem ter em aten-
ção durante a gravidez e ao lon-
go dos primeiros 2 anos de vida 
do seu bebé. 
Baseado em conhecimentos 
científicos a nível nutricional e 
comportamental, o Programa 

Educativo pode ser feito de for-
ma faseada, consoante a dispo-
nibilidade dos pais e futuros pais 
e de acordo com a etapa em que 
se encontra o seu bebé. Esta for-
mação de e-learning encontra-se 
dividida em 4 etapas - Gravidez, 
0-6 meses, 6-12 meses e 12-24 
meses – e, em cada etapa são 
abordados vários temas, entre 
os quais, a importância de uma 
alimentação saudável na gravi-
dez, a importância da amamen-
tação, diversificação alimentar 
e alimentação saudável e como 
reconhecer os sinais de fome e 
de saciedade. Ao longo das 4 
etapas do bebé, o programa vai 
disponibilizando várias informa-
ções de apoio como, por exem-
plo, vídeos, infografias, artigos, 
quizzes e outro tipo de ferramen-
tas úteis para que os pais e fu-
turos pais possam utilizar como 
complemento para a descoberta 
de cada etapa de vida do seu 
bebé. n

The Body Shop e a Cruelty Free 
International lançam campanha 
mundial para proibir testes em 
animais

A The Body Shop, em parceria com a Cruelty Free In-
ternational lançou uma nova campanha para proibir os 
testes em animais de ingredientes e produtos de cosmé-
tica, até 2020, prometendo revolucionar a indústria da 
beleza e protegendo assim milhões de animais em todo 
o mundo. 

A nova campanha Forever Against Animal Testing 
(FAAT) pede a proibição dos testes de ingre-
dientes e produtos de cosmética em animais, 

em todo o mundo e para sempre, através de uma Con-
venção a apresentar nas Nações Unidas. É a campa-
nha contra testes em animais em cosméticos mais am-
biciosa de sempre onde se espera alcançar 8 milhões 
de assinaturas. Para Portugal o objetivo traçado foi o 
de reunir pelo menos 40.000 assinaturas. 
A petição pode ser assinada online a partir de dia  
1 de junho (em thebodyshop.com/ban-animal-testing) 
ou em qualquer uma das 3.000 lojas The Body Shop 
espalhadas pelo mundo, não sendo necessário efetuar 
nenhuma compra para assinar esta petição. A marca 
está também a incentivar os seus consumidores a uti-
lizar o hashtag da campanha, #ForeverAgainstAnimal-
Testing nas redes sociais, chamando assim à atenção 
para esta realidade.n

Recomendações para quem vai :  
começar a praticar desporto

Vamos trabalhar cinco aspetos 
para que o começo da atividade 
desportiva, tenha uma continua-
ção duradoura: 

1Determina metas curtas que 
possas superar dia a dia. Não 

deves enganar-te a ti próprio. Se 
começas de forma muito intensa, 
podes ter a certeza que abando-
narás o desporto, seja por lesão 
ou pela frustração de não te veres 
como esperavas. Podes escrever o 
objetivo num papel para te motiva-
res. Concluir o treino marcado pelo 
teu treinador sem mais pausas que 
as previstas, e sentires-te recupe-
rado na sessão seguinte, são os 
objetivos com os quais deves co-
meçar a trabalhar. 

2Relaciona uma atividade com a 
modalidade desportiva a reali-

zar. Isto é importante a nível men-
tal, já que muitas vezes pode dar 
preguiça, o que leva a que saltes 
os treinos. Podes utilizar o papel 
onde escreveste no ponto anterior, 
ou pôr o alarme do telemóvel meia 
hora antes de começar o treino. 
Isto é uma condicionante de pres-
são psicológica, que te ajudará a 
interiorizar o hábito. Outro truque é 
realizar a atividade desportiva de-
pois de outra tarefa de rotina. Por 
exemplo, treinar depois de sair do 
trabalho. Produz-se um certo efeito 
dominó. 

3Define uma recompensa para 
depois do treino. A motivação 

intrínseca é elevada pela própria 
satisfação de fazeres exercício e 
sentires que estás a evoluir. No 
entanto, ao começar a atividade, 
e para assentar o hábito, a moti-
vação extrínseca também é muito 
importante. Necessitamos de uma 
recompensa imediata para fazer 
da prática desportiva um costume. 
Não obstante, temos de ter cui-
dado com o que elegemos como 
recompensa, já que pode ir con-
tra a atividade que acabamos de 
realizar. Muitos associam o final do 
treino a comer bolos industriais, ou 

a uma grande taça de gelado. Cui-
dado com este conceito de recom-
pensa. Podemos encontrar outras 
pequenas recompensas que não 
prejudiquem a atividade: ouvir a 
nossa música preferida, tomar um 
banho com sais, acender umas ve-
las e ver a nossa série favorita …

4Controla diariamente os teus 
avanços. Tenta fazer um registo 

de cada objetivo diário. Sobretudo, 
se o conseguiste cumprir. Evitare-
mos assim, “açucarar” a realidade 
dos nossos progressos já que, ao 
vê-lo anotado, não haverá lugar a 
idealizações. Se um dia não cum-
prires o objetivo marcado, não te 
esqueças de escrever a razão 
que te impediu de alcançar a meta 
estipulada. Isto levará a que te co-
nheças melhor, sabendo o que te 
retém ou o que recusas na altura 
de fazer exercício. 

5Procura a diversão na tua roti-
na de exercícios. Tenta não ver 

o desporto como uma obrigação. 
Tenta ter uma perspetiva positiva, 
gente simpática ao teu redor, me-
nos stress… 

Para cumprir estas ideias e formar 
o hábito, encontra uma atividade 
que se adapte aos teus gostos. 

Conclusão
O principiante deveria realizar um 
período de adaptação ao novo 
desporto de quatro a oito semanas. 
Muitas vezes nesta fase de adap-
tação, o desporto elegido nem se-
quer é praticado. O treinador deve 
convencer o desportista a realizar 
tarefas divertidas durante este pe-
ríodo de tempo. 
Por exemplo, começar a correr di-
retamente ou jogar ténis do zero 
é um grande risco para o nosso 
corpo devido aos repetidos impac-
tos que afetam as articulações, os 
tendões e os músculos, e para os 
quais não estamos preparados. 
Uma boa base para os desportis-
tas principiantes seria trabalhar 
cardio e força. Cardio sem impacto 
pode ser feito através da natação, 
bicicleta ou elíptica. No ginásio, po-
demos combinar este trabalho com 
sessões simples de força, orien-
tadas para a resistência muscular 
dos grupos que vamos trabalhar 
mais no desporto escolhido.n

opinião
Virgin Active  
#AlwaysDiscovering
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FOREVER
AGAINST
A N I M A L
T E ST I N G

 EM 2013

ASSINE JÁ A PETIÇÃO

#FOREVERAGAINSTANIMALTESTING
thebodyshop.com/ban-animal-testing

ENQUANTO ALTERNATIVAS

80%

CERCA DE 

500,000
ANIMAIS SÃO 
SUBMETIDOS A 
TESTES CRUÉIS PARA 
FINS COSMÉTICOS 
TODOS OS ANOS

SABIA QUE?

80%
DOS PAÍSES NÃO TÊM 

LEIS CONTRA TESTES EM 
ANIMAIS

A UE
PROIBIU

A VENDA DE COSMÉTICOS 
TESTADOS EM ANIMAIS,

MAS AINDA HÁ  MUITO 
TRABALHO A FAZER

APENAS
INGREDIENTE
POR PRODUTO

PODE RESULTAR 
NA MORTE DE 

1,400
ANIMAIS

1

SÃO MAIS EXACTAS
DAS VEZES

ESTUDOS REVELAM  QUE 
TESTES EM ANIMAIS
PREVÊEM REACÇÕES HUMANAS

 EM APENAS 40%- 60%

AS ALTERNATIVAS AOS TESTES EM ANIMAIS
SÃO POR NORMA MAIS BARATAS, MAIS RÁPIDAS

& MAIS EXACTAS
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Canon apresenta a nova câmara 
4K compacta da gama EOS Cinema

A Canon lança no mercado a 
EOS C200, da família EOS Ci-
nema, apresentada uma câmara 
de cinema digital 4K compacta e 
versátil é perfeita para um vasto 
leque de aplicações de imagem 
profissional.

Enquanto primeira câmara 
da gama EOS Cinema a 
suportar o novo formato de 

gravação Cinema RAW Light, 
a EOS C200 oferece a mesma 
flexibilidade em termos de clas-
sificação de cor que o Cinema 
RAW num ficheiro mais pequeno, 
permitindo aos realizadores gra-
var internamente para um cartão 

CFast 2.0. Esta possibilidade é 
dada graças à incorporação do 
sensor CMOS 4K Super 35mm 
da Canon com uma contagem 
de pixéis efetivos de 8.85 MP.
Os recém-desenvolvidos proces-
sadores Canon Dual DIGIC DV6 
proporcionam a capacidade de 
gravar internamente 4K UHD/50P 
MP4, 4K DCI RAW e High Frame 
Rate (HFR) contínuo a 120 fps em 
Full HD sem corte. Em simultâ-
neo, apresenta também avanços 
na tecnologia de Dual Pixel CMO 
Auto Focus (AF) e um novo ecrã 
tátil LCD para AF suave e monito-
rização eficaz do assunto.
Com um alcance dinâmico de 

até 15-stops em Cinema RAW 
Light e até 13-stops em MP4 
(Canon Log/ Log 3) a câmara é 
perfeita para capturar detalhes 
de luz e sombras.
O alcance do ISO entre 100 e 
102, 400 assegura um desempe-
nho excelente, mesmo em con-
dições de luminosidade mais di-
fíceis, tais como as que implicam 
uma mudança rápida de planos. 
Os filtros óticos ND incorporados 
de até 10-stops oferecem ainda 
mais flexibilidade e conveniên-
cia, permitindo aos realizadores 
gravar com muita luz e expandir 
o controlo da profundidade de 
campo.
Desenvolvida para profissionais 
e ideal para single shooters, a 
EOS C200 apresenta um siste-
ma de AF avançado com maior 
fiabilidade e precisão na grava-
ção 4K, bem como um painel 
LCD tátil para facilitar a seleção 
do assunto. Para os que preci-
sam de alternar entre diferentes 
assuntos numa única gravação, 
o Dual Pixel CMOS AF permite 
uma focagem suave enquanto 
que as opções Manual Focus 
Assist Function, Face Detection 
com Face Priority e Face-Only 
ajudam e oferecem ainda mais 
controlo criativo do foco.
As opções de conetividade Wi-
Fi e Ethernet permitem controlar 
remotamente o equipamento e 
transferir ficheiros via FTP. Além 
disso é compatível com diferen-
tes acessórios como o visor ele-
trónico da Canon – EVF-V70. n

Kiosks digitais revolucionam 
experiência do cliente na 
restauração
O centro Alegro Alfragide passou 
a disponibilizar os kioks self-servi-
ce Levoo na área de restauração. 
Estes quiosques permitem aos 
Clientes efetuarem os seus pe-
didos de forma prática e cómoda 
através de um touchscreen que 
apresenta as opções dos restau-
rantes aderentes. Um serviço que 
vem revolucionar a experiência do 
Cliente que pode gerir melhor o 
seu tempo no Alegro e evitar filas.

O cliente pode escolher o 
restaurante ou o tipo de 
comida e aceder às op-

ções intuitivamente, através de 
uma galeria de fotografias. No 
final da encomenda pode intro-
duzir o número de telemóvel e 
recebe um SMS a informar que a 
refeição está pronta para levan-
tar no ponto de entrega Levoo. 
Em alternativa, o número do pe-

dido será impresso no talão.
No total são 6 os kiosks self ser-
vice Levoo disponíveis no Alegro 
Alfragide e 11 os restaurantes que 
já aderiram ao serviço: Nova Pei-
xaria, H3, Slow, Hanani, Go Na-
tural, Prego Gourmet, Joshua’s, 
Italian Republic, Alentejo, Bitoque 
No Ponto e Cinema City.
Os kioks self-service Levoo acei-
tam todo o tipo de pagamentos 
automáticos. Às primeiras 2000 
utilizações dos kioks com pa-
gamentos através de MB WAY, 
o Alegro Alfragide vai oferecer 
5€ de desconto em pagamentos 
por MB Way.
A Levoo é uma start up 100% na-
cional que, além dos kiosks que 
estreiam agora no Alegro Alfragi-
de disponibiliza uma aplicação 
móvel com as mesmas funciona-
lidades, brevemente disponível 
também no Alegro. n

Sony apresenta em Lisboa a sua nova gama de produtos
A Sony apresentou em Lisboa as 
novidades mais recentes dos seus 
produtos, entre as quais destaque 
para o aumento da gama de TVs 
4k HDR com tecnologia OLED e 
tecnologia LED, com o televisor 
OLED 4K HDR BRAVIA A1. 

Para oferecer uma seleção 
mais alargada de televiso-
res 4K HDR, a Sony intro-

duziu o 4K HDR OLED TV sob o 
nome de "BRAVIA OLED". A série 
A1 proporciona uma experiên-
cia visual completamente nova, 
graças a uma combinação de 
qualidade de imagem superior 
garantida pelo OLED com X1 
Extreme, o primeiro sistema de 
som do mundo, e do seu fator de 
forma exclusivo e inovador que 
faz com o som saia de toda o te-

levisor sentindo-se as vibrações 
ao toque. Graças aos 8 milhões 
de pixéis com autoiluminação do 
OLED, a série A1 assegura uma 
experiência visual significativa-
mente mais enriquecedora com 
tons pretos sem precedentes, 
cores autênticas, imagens níti-
das e um ângulo de visualização 
livre. O X1 Extreme controla com 
precisão o extraordinário número 
de pixéis e aumenta a capaci-
dade do OLED em oferecer uma 
imagem 4K HDR excecional. 
A Sony apresentou também o 
televisor KD65XD93 Full HD que 
possui tecnologia exclusiva da 
Sony, incluindo o novo proces-
sador 4K HDR, concebido com 
Slim Backlight Drive que pro-
porciona a melhor qualidade de 
imagem. 

Além do televisor, a Sony apre-
sentou ainda a camara fotográ-
fica α9; as colunas XB10, XB20, 

XB30, XB40; os auscultadores 
sem fios XB950 e MDR-1000X 
e a Barra de Som Compacta 

HTMT301, com um design que 
combina elegantemente com a 
sala de estar. n
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Invasão de zombies em comboio para Lisboa na 
estreia da 3ª temporada de “Fear the Walking Dead”
Na próxima segunda-feira, dia 
5 de junho chega a Lisboa um 
bando de zombies errantes para 
tomar de assalto o comboio da 
Fertagus que faz a ligação Coi-
na–Sete Rios, uma iniciativa que 
antecede a estreia da terceira 
temporada de “Fear the Walking 
Dead”, produzida pela AMC Stu-
dios, nesse mesmo dia, pelas 
22h10.

Com partida pelas 11h00, 
da estação de Coina, ao 
longo de 30 minutos, a car-

ruagem “Fear the Walking Dead” 
vai recriar uma verdadeira via-
gem de terror, garantindo a todos 
os fãs da série uma experiência 
verdadeiramente emocionante.
A série, produzida pelos AMC 
Studios explora o apocalipse 
zombie através dos olhos de 
uma família destruturada. Com 
produção executiva a cargo 
de Robert Kirkman, Gale Anne 
Hurd, Greg Nicotero, David 
Alpert e Dave Erickson como 

showrunner, ‘Fear the Walking 
Dead’ é protagonizada por Kim 
Dickens no papel de Madison, 
Cliff Curtis como Travis, Frank 
Dillane no papel de Nick, Aly-
cia Debnam-Carey como Alicia, 
Mercedes Mason como Ofelia, 
Colman Domingo como Strand 
e Danay Garcia interpretando 
Luciana. Dayton Callie(‘Sons of 
Anarchy’), Daniel Sharman (‘The 
Originals’, ‘Teen Wolf’) e Sam 
Underwood (‘The Following’) 
integram o elenco nesta tempo-
rada, no papel dos membros da 
família Otto, fundadores de uma 
organização especialista em téc-
nicas de sobrevivência que esta-
va preparada para sobreviver à 
queda da democracia, mas não 
ao apocalipse zombie. Lisandra 
Tena (‘Chicago P.D.’) também se 
junta ao elenco no papel de Lola 
Guerrero. n

Teatro da Trindade recebe  
Festival Sounds Like Fest 
A 16 e 17 de Junho, decorrerá o 
festival Sounds Like Fest no Tea-
tro da Trindade, na sala Eça de 
Queiroz, que conta com a pre-
sença de caras conhecidas como 
Cuca Roseta, Mafalda Veiga, 
Dengaz, Fred, Lúcia Moniz, Fran-
cis Dale, Sensi, Hélder Moutinho, 
Pedro Puppe e o Projeto Mãos 
que Cantam.

A quarta edição do ciclo de 
conferências Deaf Talks, 
este ano num formato de 

festival inclusivo, no âmbito da 
comemoração dos 30 anos da 
Widex Centros Auditivos e dos 
150 anos da Fundação Inatel, 
conta com três momentos espe-
ciais, ópera, teatro e show ca-
ses. A “Ópera sobre a surdez” 
interpretada por Marina Pache-
co, a peça de teatro “A lingua-
gem do coração”, interpretada 
pela Act Escola de Atores e com 
encenação de Sofia Portugal 
e os show cases musicais com 
músicos famosos. Um festival 
dinâmico com o objetivo de de-
mocratizar o acesso à cultura da 
pessoa com deficiência auditiva.
O festival procura consciencia-
lizar a população portuguesa 
para a importância da preven-

ção da perda auditiva e da 
reabilitação auditiva para uma 
melhoria da qualidade de vida. 
Em Portugal, estima-se que 
cerca de 1 milhão de pessoas 
tenham deficiência auditiva, e 
que a partir dos 65 anos uma em 
cada duas pessoas apresenta 
problemas auditivos. O tema da 

exposição excessiva ao ruído 
com os dispositivos de música 
pessoais são uma preocupação 
de saúde pública na atualidade, 
já que estes contribuem signifi-
cativamente para a degradação 
da audição.
O evento, organizado pela Wi-
dex e a Fundação Inatel, terá 

um forte cariz solidário, 
com a totalidade da 
receita angariada a re-
verter para um fundo de 
solidariedade com vista 
a equipar teatros, audi-
tórios e cinemas a nível 
nacional, bem como es-
colas frequentadas por 
alunos com deficiência 
auditiva com o sistema 
universal de apoio à 
escuta anel magnético. 
Este sistema consiste 
na instalação de um 
anel de indução mag-
nética universal, para 
facilitar as condições 
de escuta a pessoas 
com dificuldades au-
ditivas, utilizadores de 
aparelhos e implantes 
auditivos.n

Paisagens americanas em exposição na 
Casa Museu Medeiros e Almeida
“Frank, Georgia and the Canyon” 
é o título da exposição da pintora 
Helena Jalles que está patente de 
2 a 10 junho na galeria de exposi-
ções temporárias da Casa-Museu 
Medeiros e Almeida com entrada 
livre.

Esta é a quinta exposição 
individual da artista que 
justifica a iniciativa afirman-

do que “Pintar é, para mim, uma 
maneira de sentir, um modo de 
falar, uma forma de viver.” 
A exposição está patente na 
Galeria de Exposições Tempo-
rárias da Casa-Museu e inclui 30 
pinturas de paisagens urbanas 
e rurais da América do Norte e 
que são marcantes para Helena 

Jalles.
O tema desta exposição é a 
tentativa da artista em refletir, 
nos vários suportes que esco-
lheu, a sua visão sobre a Amé-
rica, que observou ao longo de 
uma viagem de três semanas. 
Em termos de inspiração existe 
uma continuidade ao longo das 
suas exposições – a Natureza, 
desprovida da presença do ser 
humano ou desabitada.
A variedade cromática, os vários 
suportes e técnicas utilizadas em 
“Frank, Georgia and the Canyon” 
foram também uma constante, 
que, no seu conjunto, pretendem 
transmitir “serenidade e paz”, de 
acordo com Helena Jalles. n
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A leitura humaniza 
(ou ensaio sobre a tolerância)

Fruto de várias leituras concluo, 
com evidência, que a manifesta-
ção artística, em todas as suas 
vertentes, dá mais sentido à vida 
e preenche de muitas mais cores 
o tempo dos que escolhem ler, 
escrever, representar, pintar…

A confirmar esta convicção 
chegou até mim, recente-
mente, o resultado de uma 

pesquisa que afirma que o hábito 
de ler nos torna mais humanos. 
O estudo científico garante que 
tem ficado cada vez mais claro 
o quanto os adeptos da literatura 
de ficção desenvolvem o dom da 
empatia, em doses maiores do 
que os que não leem. Empatia 
significa colocar-se no lugar do 
outro.
O estudo foi publicado em 2013 
na Revista Science e descobriu 
que os leitores de romances cos-
tumam obter melhores resulta-
dos quando testados a respeito 
da Teoria da Mente, que surgiu 
em meados do século passa-
do, descrita pela mesma revista 
como “a capacidade humana de 
compreender que as outras pes-
soas têm crenças e desejos que 
podem ser diferentes das suas 
próprias crenças e desejos”.
Simplificando: os leitores de ro-
mances compreendem melhor o 
facto de os seres humanos terem 
opiniões diferentes. São mais 

tolerantes, o que significa muito 
quando ainda nos deparamos 
com factos lamentáveis provoca-
dos pela intolerância. A literatura 
de ficção apontada no estudo 
seriam os romances, histórias 
inventadas.
No livro que agora lanço em Por-
tugal – O Recomeço, com chan-
cela da Chiado Editora – conto a 
história de João Carlos, um sur-
fista que, com Maria Paula, pro-
tagoniza uma luta inglória contra 
um inimigo poderoso e invisível. 
O despertar da força desta me-
nina mimada, da cidade grande, 
e do jovem angrense na busca 
pela sobrevivência, humanizam 
as páginas deste livro.
Eu, que aprendi a amar a leitu-
ra desde criança, e que tive o 
incentivo dos meus pais, adorei 
criar este hábito da escrita, que 
não deixa de ser um trabalho de 
oficina da palavra em que escre-
vemos e reescrevemos, quais 
artesãos a esculpir a mais bela 
obra-prima. 
No sétimo livro infantil, que aca-
bo de lançar também este mês 
em Portugal, conto a história de 
Felícia, uma menina muito astu-
ta, que adora plantas e animais 
e que vai descobrindo de for-
ma curiosa como é maravilhosa 
a vida que tem o campo e que 
a novidade de uma grande feli-
cidade é a de que começa nas 
mais pequenas coisas…
Foi assim que rapidamente de-
senvolvi a minha linguagem: 
desde muito pequena que a mi-
nha mãe lia em voz alta para mim 
e para os meus irmãos. Contudo, 

se no meu tempo de criança, 
apesar de trabalhar muito, a mi-
nha mãe tinha o hábito diário de 
contar histórias que me fizeram 
apaixonar pelos livros, nos dias 
de hoje, é cada vez mais difícil 
manter este hábito tão prazeroso 
para os mais pequenos.
Muitos pais, infelizmente, gastam 
muito do seu tempo a trabalhar 
para pagar as contas ao final do 
mês. Quando chegam a casa, 
as crianças já estão a dormir, 
ou precisam ainda de gerir os 
afazeres domésticos, ou estão 
cansados demais para mais do 
que tomar um banho, jantar e 
entrar numa merecida noite de 
descanso.
É bom que os pais deem priori-
dade ao ato valoroso de ler para 
os seus filhos, de discutir com 
eles o que aprenderam com a 
história lida. As crianças que di-
zem que não gostam de livros, 
em muitos dos casos, é porque 
ainda não encontraram o livro 
certo.
Crianças picadas pelo bichinho 
da leitura são crianças que vão 
crescer no sentido da humaniza-
ção. Até porque mesmo proble-
mas de autoestima podem ser 
resolvidos na infância, quando 
a criança aprende a ler e pode 
interagir com os colegas em pé 
de igualdade. 
Aproveito, assim, nestas linhas 
em que me despeço, para dei-
xar um forte apelo aos pais e 
aos educadores: incentivem os 
vossos filhos e educandos a ler e 
leiam com e para eles. Para bem 
do futuro de todos. n

Conto de Isabel Allende é 
transformado em livro para 
colorir
No próximo dia 8 de junho, a Por-
to Editora faz chegar a todas as 
livrarias “A ninfa de porcelana”, 
uma única e belíssima incursão 
de Isabel Allende ao mundo dos 
livros para colorir. As páginas do 
conto da autora chilena são ilus-
tradas com o traço naïf de Ana de 
Lima, o que promete transformar 
esta obra num objeto de culto 
para leitores de todas as idades.

Ao longo do livro, a narra-
tiva segue Don Cornelio, 
um homem cinzento em 

todos os aspetos. Vestia um fato 
cinzento e todos os dias saía de 
casa às 08:03 em ponto, o que 
servia para que os seus vizinhos 
acertassem os relógios à sua 
passagem. No entanto, quando 
os seus caminhos de sempre 
se cruzam com os de Fantasia, 
a ninfa de porcelana, a sua vida 
parece destinada a mudar. Com 
a ajuda dos leitores e da sua 

imaginação, esta personagem 
muito especial pode, por fim, dar 
cor à vida de Don Cornelio.
Os proveitos da autora corres-
pondentes a esta obra revertem 
integralmente para a Fundação 
Isabel Allende, cuja missão é 
ajudar mulheres e crianças em 
situação de risco.
Págs.: 96
Capa: mole com badanas
PVP: 14,90 €.n

O marcante regresso de Emma 
Donoghue com O Prodígio
Depois do sucesso de O Quarto 
de Jack, Emma Donoghue inspi-
ra-se em relatos históricos para 
criar um drama intenso com “O 
Prodígio” que estará nas bancas 
com a chancela da Porto Editora, 
no dia 8 de junho.

A autora que foi nomeada 
para um óscar inspira-se 
uma vez mais em rela-

tos reais e situa o enredo de O 
Prodígio na Irlanda do séc. XIX, 
criando, novamente, uma perso-
nagem infantil marcante.
A história centra-se em Anna, de 
11 anos, que é um inexplicável 
“prodígio da fé”, sobrevivendo 
sem quaisquer consequências 
a um longo período de jejum, 
o que atrai curiosos e devotos. 
Quando Lib Wright, enfermeira 
inglesa formada por Florence 
Nightingale na Guerra da Cri-
meia, é contratada para velar 
por Anna, dia e noite – para des-
mascarar a possível fraude ou 
confirmar as circunstâncias mi-
raculosas – tudo parece mudar 
e a menina começa a definhar 
inexoravelmente.
Numa Irlanda vergada pela 
Grande Fome, Emma Donoghue 
constrói um complexo drama so-

bre a fé, a moral, o fundamenta-
lismo, e sobre como o amor e a 
esperança podem triunfar sobre 
o mal.
Género: Ficção estrangeira
Págs.: 328
Capa: mole com badanas
PVP: 17,70 € n

opinião
Isa Colli  
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