
22 de junho a 01 de julho Restaurante Anfiteatro



CHEFS DESSERT AND TEA

SOMMELIER

AFTER PARTY

22 de junho, quinta-feira
Miguel Laffan (PT) 

L’And Vineyards (Évora) 

18 de junho, domingo
Luca Arguelles (PT) 

Arguelles Atelier, Padaria Arguelles
(Arronches - Alentejo) 

1 de julho, sábado
Sérgio Antunes (PT) 

Wine Service 4 You (Lisboa) 

1 de julho, sábado
Adília Paço 

Anfiteatro (P. Delgada) 

1 de julho, sábado
Pedro Jerónimo 

Anfiteatro (P. Delgada) 

1 de julho, sábado
Paulo Gomes
Red Frog (Lisboa) 

1 de julho, sábado
Hermano Cabral 

MNKY HSE (Londres) 

1 de julho, sábado
Elliot Ball
The Cocktail Trading Co. (Londres) 

PARA MAIS INFORMAÇÕES 

296 206 150/5 | 10festazores@efth.com.pt | efth.com

restauranteanfiteatro.com | visitazores.com

27 de junho, terça-feira
João Hipólito (CA) 

L’And Vineyards (Évora) 

23 de junho, sexta-feira
Dia Açores (PT) 

28 de junho, quarta-feira
Willem Hiele (BE) 

Gastentafel & Lunch  (Koksijde) 

24 de junho, sábado
Marlene Vieira e João Sá (PT) 

Food Corner (Lisboa) 

29 de junho, quinta-feira
Vitor Sobral (PT) 

Tasca da Esquina (Lisboa) 

25 de junho, domingo
Santi Taura (ES) 

Santi Taura Restourant (Mallorca) 

30 de junho, sexta-feira
Pedro Pena Bastos (PT) 

Esporão (Évora) 

26 de junho, segunda-feira
Ana Gonçalves (PT) e Zijun Meng (CN) 
Tã Tã Eatery (Londres) 

1 de julho, sábado
George Mendes (USA) 

Aldea, Lupulo (Nova Iorque) 
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10 FEST AÇORES 2017
10 dias, 10 chefs

Sejam bem-vindos à sexta edição do 10 Fest Açores – 10 dias, 10 chefs!
Confirmou-se… e aqui estamos nós, para continuar a marcar o calendário de eventos 
dos Açores, não só no que à gastronomia diz respeito, mas também no que se refere 
à afirmação da Escola de Formação Turística e Hoteleira no panorama turístico da 

Região. Continuamos a dar muita importância à formação de jovens e profissionais e que-
remos que a Escola prossiga a sua missão, desempenhando um papel decisivo na liderança 
da gastronomia dos Açores e afirmando-se, também, como um parceiro estratégico na 
promoção deste destino turístico, quer por via do já realçado, quer por via da participação 
em vários eventos em Portugal e no estrangeiro.
O 10 Fest Açores – 10 dias, 10 chefs é o festival gastronómico que assinala a chegada do 
verão, uma estação a fruir no ambiente do Restaurante Anfiteatro, um espaço repleto de 
bons momentos gastronómicos, acompanhados por excelentes vinhos portugueses. 
O trabalho, ao longo das últimas cinco edições, permitiu posicionar este evento num patamar 
de excelência, levando o nome dos Açores além-fronteiras, sendo também uma referência, 
ao nível da sua dimensão, em Portugal Continental.
É uma experiência imperdível provar os Açores em 10 jantares excecionais, assinados por 
chefs de Portugal, Espanha, Bélgica, Reino Unido, Canadá e Estados Unidos.
Este ano, o 10 Fest Açores – 10 dias, 10 chefs terá um âmbito mais alargado e irá proporcionar 
mais experiências a mais pessoas. Para isso, e para além dos 10 jantares com 10 chefs, que 
são a marca forte do evento, foi criado um pré-evento de pastelaria “ Dessert and Tea” com 
o Chef Luca Arguelles. Acresce-se que, para registar todos estes momentos, contamos com 
a objetiva do profissional da fotografia, Jorge Simão.
No Anfiteatro Lounge faremos a nossa festa de encerramento numa after party ao som de 
boa música proporcionada pelas escolhas dos DJs Improváveis, num ambiente verdadeira-
mente mágico.
E é por tudo isto que faz sentido referir que esta equipa está e continuará dedicada, em-
penhada e cheia de entusiasmo em ousar mostrar o que se faz e por que se quer fazer a 
“Escola acontecer”. Um muito obrigada a todos, colaboradores e alunos!
Muito obrigada aos amigos que se juntam a nós neste evento.
Muito obrigada aos patrocinadores e parceiros que continuam a acreditar neste projeto.
10 Fest Açores 2017 - 10 dias, 10 chefs é para saborear e usufruir!



Um convite a descobrir o magnífico Arquipélago dos Açores.

Onde se unem as mais deslumbrantes paisagens criadas pela natureza a uma

gastronomia única e deliciosa, abundante de produtos frescos e exóticos.

Venha descobrir o paraíso connosco.

FOR NATURE
LOVERS!
FOR NATURE
LOVERS!



Luca Arguelles (PT)  

Arguelles Atelier/ 
Padaria Arguelles

(Arronches - Alentejo)

18 de junho, domingo

Luís Arguelles, mais conhecido por Luca, natural de Vila de Arronches, cedo 
soube que o seu futuro passava pela pastelaria. Conclui o curso de de Hotelaria/
Restauração no ano de 2000 na Escola Profissional da Região do Alentejo- 
Monforte e inicia o seu percurso, no então extinto Hotel da Cartuxa em Évora 

sob orientação do Chefe António Nobre. Passa depois por vários locais de renome 
entre o quais o luxuoso Penha Longa Resort em Sintra. Em 2008 aventura-se no 
estrangeiro passando por Itália, Áustria, Inglaterra, Noruega, Maldivas, e França 
onde tira um curso intensivo na Escola Nacional Superior de Pastelaria. Regressa 
a Portugal para chefiar a equipa de pastelaria do Epic Sana Algarve e está neste 
momento de volta às suas raizes, a trabalhar na Padaria Arguelles em Arronches, 
negócio de família, com perspetivas de num futuro muito próximo, criar a sua própria 
marca e atelier de pastelaria moderna de seu nome Arguelles Atelier. Tornou-se 
conhecido do grande público com a recente aparição como jurado, no programa 
televisivo da SIC, “Best Bakery”.  
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Miguel Laffan  encontrou  há  6 anos no Resort de luxo do Alentejo, o 
L’AND Vineyards, o seu “terroir”.
O Chef tem uma abordagem muito pro-ativa dentro da sua cozinha, 
acredita que só através de uma pesquisa insaciável, da determinação 

e do rigor é que se atinge uma cozinha de excelência. Para ele é tão importante 
a frescura de um alimento como a frescura mental de quem o transforma, este 
equilíbrio é a sua grande referência, sendo a partir desta filosofia que cria equipas 
de sucesso.
No seu curriculum de aprendizagem constam algumas das referências que já 
provaram ser “escolas” de sucesso, formando muitos dos melhores Chefs atuais, 
nomeadamente, Fortaleza do Guincho com a cozinha do Antoine Westermann, 3 
Estrelas Michelin (relais Châteaux),  Le-jardin-des-remparts,  com a cozinha de Roland 
Chanliuad , 1Estrela Michelin em Beune/França,  Le Clous de la violette, cozinha de 
Jean-Marc-Banzo , 2Estrelas Michelin Aix-en-Provence – França.
Chefiou equipas em hotéis de referência tais como:  Hotel Casa Velha do Palheiro 
no Funchal (Relais&Châteaux), Hotel Quinta da Casa Branca, uma boutique Hotel 
com assinatura da Small  Luxury Hotels, Ilha da Madeira.
Miguel Laffan  é hoje, chef executivo L’AND Vineyard’s  Wine Resort, um hotel  da 
cadeia Small Luxury Hotels em Montemor-O-Novo onde ganhou a sua 1ªEstrela 
Michelin  no restaurante  L’And , esta é também e a primeira estrela Michelin do 
Alentejo.

Miguel Laffan (PT)  

L’And Vineyards (Évora)

22 de junho, quinta-feira
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Nuno Santos nasceu em S. Miguel, frequentou o curso 
de Engenharia Civil, mas cedo percebeu que algo lhe 
estava destinado, e decide enveredar pela cozinha de 
corpo e alma. Forma-se na EFTH em 2010 no curso 

de Cozinha/Pastelaria (Qualificação pós 12o ano), e ao abrigo 
da colaboração com a Universidade Johnson & Wales teve 
oportunidade de estudar alguns meses nos EUA. É atualmente 
formador na EFTH e sub-chefe no Restaurante Anfiteatro, onde 
se tem vindo a afirmar de forma sólida e crescente como um 
dos melhores profissionais dos Açores.

Nos últimos anos os Chefs EFTH, em conjunto com a sua equipa, formaram 
muitos alunos, alguns dos quais conquistaram vários prémios a nível nacional 
e internacional. Ambos têm realizado inúmeros workshops, formações e 
jantares vínicos em diferentes ilhas dos Açores, permitindo assim que a 

experiência e o know-how da EFTH sejam levados a todas as ilhas do arquipélago. 
Têm igualmente contribuído para a promoção da Região no país e no estrangeiro, 
através da realização de Showcookings, jantares e outros eventos gastronómicos 
de grande projecção.

Pedro Oliveira nasceu em S. Miguel e formou-se em 2001 
na Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa/Núcleo de 
Setúbal. Mas foi em 1998, no Chateau Impney Hotel, 
em Worcestershire, Inglaterra, que teve o primeiro 

contacto com o mundo da cozinha, pelo qual desde logo se 
entusiasmou. Após 10 anos de experiência em Lisboa em hotéis 
de referência como o Cascais Miragem 5* e Le Meridien 5* (atual 
Tiara Park), regressa à sua ilha natal em meados de 2010 para 
integrar o projeto da EFTH como um dos chefs/formadores.

Chefs EFTH & Açores

23 de  Junho
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www.acoreanaseguros.pt

Do júnior ao sénior
Cuida+ da saúde
de toda a família.

Cuida
Protecção Saúde

Açoreana 

Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.

Caso a caso, escolha o novo seguro de saúde da Açoreana que Cuida+ de si
e tem uma solução de protecção extra, até nos casos mais graves.



Andreia Silva tem 20 anos, nasceu e cresceu na Ilha Graciosa onde, 
aos 16 anos de idade, decidiu dar um rumo à sua vida profissional 
e com base no seu gosto pela pastelaria que tem desde criança, 
ingressou no curso de Cozinha e Pastelaria na Escola de Formação 
Turística e Hoteleira. Começou a sua vida profissional com uma 
experiência no Restaurante Forneria São Dinis, mais tarde teve a 
proposta de ir para a Pastelaria do Hotel Azor, abraçando junto com 
a equipa um projeto de raiz.

Jorge Metade de 22 anos, natural da cidade da Lagoa, mostrou 
interesse na culinária desde muito novo e aos 18 decidiu ingressar 
no curso Técnico de Restauração - Cozinha/Pastelaria na Escola de 
Formação Turística e Hoteleira onde fez toda a sua formação. Ganhou 
em 2016 o 1º lugar do Concurso Europeu “Olivier Roellinger”.
Atualmente desempenha as suas funções no Azor Hotel onde tem 
a oportunidade de estar ligado à agricultura biológica, outra grande 
paixão deste jovem Açoriano.

José Oliveira, formou-se como profissional de Hotelaria na área de 
Cozinha/Pastelaria, com estágios no Club House Vila Sol em Vilamoura 
e no Cidnay – Hotelaria e Turismo em Santo Tirso. A sua experiência 
profissional passa pelo Restaurante Marinheiro, em Febres, Canta-
nhede, o Restaurante Milénio em Mira, o Restaurante Valentin’s no 
Luxemburgo e o Hotel do Caracol em Angra do Heroísmo. É atualmente 
formador na Escola Profissional da Praia da Vitória.

Miguel Nóia nasceu no ano de 1985 em Ponta Delgada e iniciou a 
sua formação em Cozinha e Pastelaria no ano de 2011, na Escola de 
Formação Turística e Hoteleira, deixando para trás uma licenciatura 
em Relações Públicas. Nesse mesmo ano abre um negócio de food 
truck de comida saudável, a Pachamama. Entre 2012 e 2015 adquire 
experiência profissional em diversas cozinhas europeias. Regressa a 
Ponta Delgada em 2015, onde passa a integrar a equipa do Restaurante 
Casa Açoriana. O ano de 2016 viu Miguel Nóia abrir Casa da Rosa, 
um restaurante de comfort food bem no centro de Ponta Delgada.

Chefs Açores
Andreia Silva  

Jorge Metade  

José Oliveira  

Miguel Noia 
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Andreia Amaral, de 29 anos é natural de Lomba de S.Pedro. Apaixo-
nada desde sempre pela cozinha, forma-se  na Escola de Formação 
Turística e Hoteleira, e inicia a sua carreira com um estágio na Asso-
ciação Agrícola de S.Miguel. Posteriormente, trabalhou no restaurante  
A Tasca onde desenvolve as suas aptidões de liderança e criatividade. 
Em 2016 aceita o desafio de chefiar o restaurante Q’é Nosso, onde 
tem desenvolvido um trabalho, com reconhecimento do mesmo, em 
gastronomia tipicamente açoriana e tem sido bem-sucedida.

Raul Damásio, natural de Ponta Delgada, formou-se em 2014 na 
EFTH, curso de Cozinha/Pastelaria (pós 12º), e estagiou no Hotel 
Colmeia. Trabalhou na Quinta dos Sabores, em Rabo de Peixe, onde 
teve a oportunidade de trabalhar não só na cozinha mas também 
na própria quinta, aprendendo ainda sobre o produto e o seu cultivo. 
Com vontade de conhecer mais, foi trabalhar para o Restaurante 
Calçada do Cais em 2015 e chegou ao cargo de sub chef.

Henrique Lopes nascido em Lisboa e criado no distrito de Setúbal, 
frequentou o curso de Desporto, mas cedo percebeu que algo lhe 
estava destinado, e decide enveredar pela cozinha de corpo e alma. 
Forma-se na EFTH em 2013 no curso de Cozinha/Pastelaria (Qualifi-
cação pós 12º ano), começa por trabalhar no Anfiteatro Lounge e é 
atualmente o “Sushiman” no Restaurante Anfiteatro onde procura 
criar pratos de fusão.

Chefs Açores
Andreia Amaral  

Raul Damásio  

Henrique Lopes 

Paula Toledo, nasceu há 38 anos na Ilha Terceira. Integrou o Terceira 
Mar Hotel, da Bensaúde Hotels, em 2003, onde tem desenvolvido 
a sua carreira. Com o seu contributo, o Restaurante Monte Brasil já 
arrecadou alguns prémios, onde se destacam os de Melhor Restau-
rante, Melhor Entrada, Melhor Prato de Peixe e Melhor Sobremesa, 
no Terceira Best Food Award´s em 2014 e 2015. A forte aposta do 
Grupo em formação continua tem-lhe dado oportunidade de marcar 
presença em diversas ações de formação para profissionais minis-
tradas na EPPV e na EFTH.

Paula Toledo 
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Luís Pereira, natural de São Miguel iniciou o curso de Técnico 
de Restaurante/Bar em 2011 na Escola de Formação Turística e 
Hoteleira. Após ter terminado a formação em 2014, trabalhou 
no Wine Tapas Bar Reserva, em Ponta Delgada, onde começou 
a explorar mais a vertente de enologia. Em maio de 2016 
apareceu a oportunidade de trabalhar na empresa DHM, no 
Azor Hotel, onde atualmente se encontra a trabalhar.

Marta Pacheco, natural de São Miguel, formou-se na Escola de 
Formação Turística e Hoteleira entre 2010 e 2013, no curso de 
Restaurante/Bar. Depois de terminar o curso, fez estágio no 
Restaurante do Hotel Vale do Navio, onde continua a trabalhar 
como Empregada de Mesa/Bar.

Ricardo Pedro, 24 anos, natural de Vila Franca do Campo, ilha 
de São Miguel, formou-se na Escola de Formação Turística e 
Hoteleira, no curso de Restaurante/Bar entre 2009 e 2012 onde 
cresceu a paixão pela profissão. Destacou-se como Bartender 
e iniciou a sua carreira no Hotel Lince em Ponta Delgada. 
Trabalhou 2 anos em Londres, Inglaterra e atualmente exerce 
funções de Supervisor de Bares no Santa Barbara Eco-Beach 
Resort na Ribeira Grande.

Luis Pereira  

Marta Pacheco  

Ricardo Pedro  

Serviço de Vinhos

Artur Botelho nasceu em São Miguel, Açores, há 24 anos. Desde muito 
cedo tinha uma paixão e uma enorme curiosidade sobre o mundo 
da hotelaria e daí ter decido ingressar na EFTH em 2008 terminando 
o curso de Técnico de Restaurante – Restaurante/Bar em 2011. Em 
2012, através do programa de estágios Eurodisseia, foi até França 
estagiar por 6 meses onde desempenhou funções de serviço de bar 
e restaurante em bares e restaurantes locais. Regressou a São Miguel 
onde permaneceu 1 ano no projeto do Gin Club em Ponta Delgada. 
Atualmente cumpre funções de Mesa/Bar no Hotel The Lince Azores.

Artur Botelho

14



Fundada em 1834, e desde sempre uma empresa familiar, 
a José Maria da Fonseca é o mais antigo produtor de vinhos 

de mesa e Moscatel de Setúbal em Portugal. 

Os mais de 650h de vinhas repartidos pela Península de Setúbal, 
Alentejo e Douro, assim como uma das mais modernas adegas 

do nosso país, são garantia da qualidade dos seus vinhos.



Marlene Vieira 36 anos natural da Maia uma cidade no distrito do Porto.
Entrou no mundo da cozinha com apenas 12 anos num restaurante 
familiar nos arredores da Maia, formou se como cozinheira na escola 
de Hotelaria de Santa Maria da Feira. 

Trabalhou em hotéis 5estrelas , passou por New York durante 2 anos onde trabalhou 
num restaurante português , trabalhou lado a lado com Luís Baena e partir daí 
ganhou asas e decidiu seguir o seu caminho a solo, Avenue foi o restaurante onde 
apresentou a sua cozinha ao mundo , e seguem-se outros  projetos como o Chef’s 
Academy , programa de televisão onde deu cartas e do qual veio a resultar o convite 
para ter em nome próprio  o seu restaurante no Time out Market .

Jovem chefe fez o curso na Escola do Estoril muito novo, passou por locais de 
renome como o Sheraton do Porto, o restaurante 100 maneiras cascais  e Viridiana 
em Madrid. Abriu um espaço próprio chamado G-spot em Sintra onde esteve 4 
anos. Neste momento é formador de cozinha na Escola de Hotelaria de Lisboa.

Marlene Vieira (PT)  

Food Corner (Lisboa) 

24 de junho, sábado

João Sá (PT)  

Food Corner (Lisboa) 

24 de junho, sábado
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Santi Taura, decidiu há 27 anos atrás, formar-se como cozinheiro numa altura 
em que a cozinha não tinha ainda o impacto que tem agora. Durante os 
anos de formação, bem como depois de finalizar o curso, trabalhou em 
vários restaurantes (com e sem estrela Michelin), hotéis de luxo, agroturismo 

e bares…negócios muito diferentes uns dos outros, com a intenção de aprender 
através da experiência. Houve uma pessoa que o marcou em especial, Juan Abrines, 
proprietário do restaurante Cellar Ca’n Carrossa, que incutiu o amor pela cozinha 
maiorquina, as suas receitas e os produtos da terra.
Em junho de 2003, com 26 anos de idade, decidiu aventurar-se no mundo dos 
negócios e abriu o seu próprio restaurante, Santi Taura Restaurante, no mesmo 
lugar onde, até poucos meses antes, tinha estado o Cellar Ca’n Carrossa. Com umas 
instalações e espaço limitados, ao fim de 6 anos e meio decidiu expandir e melhorar 
as instalações e com a “bagagem profissional” que tinha adquirido nestes primeiros 
anos, mudou o restaurante, em janeiro de 2010, para a casa que tinha sido da sua 
avó paterna.
Em 2015 cria um novo espaço, Dins (localizado na sala ao lado do restaurante, onde 
antigamente existia uma carpintaria), espaço que diz ser um verdadeiro reflexo do 
conceito do restaurante e da sua localização, representando fielmente a sua ideia 
de gastronomia.
Acredita firmemente que a gastronomia é cultura, e que os cozinheiros devem ser 
transmissores dessa cultura numa linguagem percetível pelos sentidos.

Santi Taura (ES)  

Santi Taura Restaurant 
(Mallorca)

25 de junho, domingo
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Ana Gonçalves (PT)  

e Zijun Meng (CN)

TĀ TĀ Eatery (Londres) 

26 de junho, segunda-feira

Ana Gonçalves e Zijun Meng iniciaram as suas carreiras em 2009 com o Chef 
Nuno Mendes no The Loft Project, onde era possível experimentar menus 
de degustação num ambiente caseiro, intimista. 
Ser chef não fazia parte dos planos de nenhum dos dois, a Ana era desig-

ner gráfica e o Zijun estudava arte, mas a Cozinha chamou pelos dois e após sete 
anos de amizade e de terem trabalhado juntos no The Loft Project, no Viajante e 
no Chiltern Firehouse decidem abrir o seu próprio restaurante. 
Em 2016 abrem o restaurante TATA Eatery, onde criam pratos que harmonizam 
ingredientes Europeus com uma atitude Asiática, comida inovadora servida com 
uma tigela perfeita de arroz.
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João Hipólito, beirão de gema de 36 anos, iniciou a formação profissional na 
Escola de Hotelaria de Manteigas em 1998.Em seguida o seu percurso passou 
pela Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril onde se licenciou em 
Produção Alimentar em Restauração. Durante e depois da sua formação traba 

       lhou em  restaurantes de prestigio como “Casa da Dízima”, “Quinta de Catralvos”, 
“Restaurante Terraço” (Hotel Tivoli*****), “Restaurante Manifesto” em Lisboa e 
Martin Berasategui em San Sebastian (Espanha). Discípulo de um dos mais concei-
tuados chefes nacionais durante 5 anos, partiu então para os Estados Unidos onde 
fez uma formação complementar no “The Culinary Institute of America” em Nova 
Iorque e também trabalhou para o Seabra Group como formador e consultor durante 
2 anos em New Jersey. Depois de um pequeno período de reflexão em Portugal, 
partiu novamente em rumo às Américas do Norte. Desta vez escolheu o Canadá 
(Montreal), onde desde então trabalha como chefe executivo do Grupo Ferreira, do 
qual faz parte um dos restaurantes portugueses mais conceituado além fronteiras, 
o Café Ferreira.

João Hipólito (CA)  

Ferreira Café (Montréal)

27 de junho, terça-feira
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“O Cliente precisa, a Fumadis encontra”

Somos uma empresa de referência no
mercado Gourmet Nacional e Internacional

• Mariscos
• Peixes Fumados
• Caviar
• Carnes (Aves, Bovino, Porco)
• Especiarias, Frutos Secos, Trufas, etc…

Tel.: (351) 213 013 088/9
E-mail: geral@fumadis.pt



Willem Hiele, nascido a 1 de Dezembro de 1981 e casado com Shannah 
Zeebroek, inicialmente começou a sua formação como Chef Pasteleiro 
(Padaria) seguido depois para uma formação como chef na Hotelschool 
Ter Duinen Koksijde.

Juntamente com a sua esposa, Shannah Zeebroek, abriu o seu próprio restaurante, 
agosto de 2012. Entre 2012 e 2015 eles trabalharam principalmente com homecookin-
gs, que era o negócio principal, embora também tenham gerido o seu restaurante 
num conceito mais intimista.
Desde junho de 2015 começaram a concentrar-se exclusivamente no seu restaurante 
Willem Hiele,  servindo 20 refeições por turno.
O restaurante fica numa velha casa de pescadores sendo eles a 8ª geração que lá vive.
Têm uma horta própria onde cultivam uma grande parte dos legumes e das ervas 
aromáticas que necessitam, incluindo espargos, o que os torna particularmente 
orgulhosos deste conceito.
Em novembro de 2016 o Chef Willem Hiele foi eleito por Gault Millau como “Des-
coberta do Ano 2017”
O Chef Willem Hiele diz que ainda estão a crescer e querem levar o restaurante para 
um outro patamar com “a experiência de comida e vinho” como modelo-chave.

Willem Hiele (BE)  

Gastentafel & Lunch 
(Bélgica)

28 de junho, quarta-feira
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Vítor Sobral é a grande referência da gastronomia nacional. Conhecido pela 
sua forma única de interpretar e modernizar pratos tradicionais portugueses, 
é mestre a conservar temperos e sabores tipicamente nossos. 
Nascido em 1967, na margem sul do rio Tejo, enraíza a sua matriz de sabores 

os paladares do litoral alentejano. O seu percurso levou-o aos restaurantes mais 
conhecidos, tendo hoje os seus próprios espaços na Tasca da Esquina e Cervejaria 
da Esquina, em Lisboa. Dois espaços de referência onde Portugal se serve à mesa 
com uma dose generosa de inovação e inspiração. A sua Tasca da Esquina faz a 
ponto entre Portugal e o Brasil, com portas abertas em S. Paulo, estendendo ainda 
recentemente a atividade da sua a equipa a Luanda.
Pelo reconhecimento dos seus esforços, dom e talento, o Chef Vitor Sobral recebeu, 
entre muitos outros reconhecimentos, o grau de comendador da Ordem do Infante 
D. Henrique em Março de 2006. É Chef consultor gastronómico de várias marcas de 
renome, como a TAP, Vista Alegre, Silampos, colaborando ainda com alguns restau-
rantes nacionais. Além disso, prevalece a sua vontade de partilhar conhecimento 
com os portugueses, quer seja a nível da formação ou na edição de livros.

Vitor Sobral (PT)  

Tasca da Esquina (Lisboa)

29 de junho, quinta-feira
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CARÁTER DE PRODUTOR

Casca Wines é um projecto de enólogos e especialistas de vinho que decidiram criar uma 
marca de vinhos portugueses de grande qualidade.

Tudo começou na micro-região mais peculiar de Portugal, Colares, onde cresceram e 
aprenderam a admirar um vinho com carácter. Dali para o resto de Portugal levaram o 
mesmo objectivo: procurar as melhores uvas de cada região, entender as tradições dos 
produtores locais e, com eles, produzir o melhor vinho possível reavivando as tradições 
unicas de Portugal 



Natural do Porto, com raízes ribatejanas, é um jovem promissor, (23_07_1990) 
que depois de ter começado a sua carreira(2007) no restaurante Cafeina, 
Porto tirou o curso na Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril e 
contou com diversos períodos de treino em unidades de elevada reputação 

Nacional e Internacional, com 1 e 2 e 3 estrelas estrelas Michelin, (2009_ao presente)
(2012_2014), Desenvolveu atividade própria na “Revolta do Palato”, projeto de con-
sultadoria e prestação de serviços exclusivos de catering, o que o levou a trabalhar 
além-fronteiras, nomeadamente na Asia, em Macau, para o grupo MGM
(2013_2014)Esteve a chefiar a cozinha do “Grémio Literário” em Lisboa, clube privado, 
projeto que marcou a remodelação deste espaço carismático na zona do chiado em 
termos gastronómicos.
Desde outubro de 2014, assumiu as funções de Chef do restaurante Esporão, afir-
mando um conceito dinâmico assente em moldes sustentáveis, visando a procura de 
produtos locais, através de pequenos produtores e do trabalho diário com a própria 
horta e animais do restaurante, baseando-se na sazonalidade de cada produto e 
na disponibilidade dos mesmos.
(2017) Foi considerado Chef Revelação 2016 pelo Blogue Mesa Marcada
Neste momento, a sua maior inspiração é realmente a gastronomia portuguesa e 
o que o rodeia, entendendo as origens mais ancestrais, com carinho especial para 
o Alentejo, onde o restaurante se situa e que todos os dias lhe serve de inspiração.

Pedro Pena Bastos (PT)  

Esporão (Évora)

30 de junho, sexta-feira
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George Mendes, é um americano de primeira geração filho de pais portu-
gueses. O aclamado chef e autor de livros de culinária trouxe a cozinha 
portuguesa para a cidade de Nova York quando abriu o seu primeiro 
restaurante, Aldea, em 2009.

Após formar-se no Culinary Institute of America em 1992, levou 17 anos a aprimorar 
os seus conhecimentos, técnica e estilo sob a orientação de alguns dos maiores 
mestres culinários do mundo, incluindo Alain Passard, Martín Berasategui, Roger 
Vergé, Alain Ducasse e o seu mentor mais influente, David Bouley.
 No Aldea, Mendes serve um menu de refinados pratos de inspiração portuguesa 
que refletem a sua formação clássica, as experiências ibéricas e os sabores do seu 
património - ganhando o restaurante uma classificação de uma estrela do Guia 
Michelin todos os anos desde 2010. Em Abril de 2015, abriu Lupulo, inspirado nas 
célebres cervejarias de Lisboa, o Lupulo é um convidativo restaurante de bairro e 
bar que oferece comida tradicional portuguesa e um extenso menu de cervejas 
artesanais. Em Outubro de 2015 abriu ainda o Bica, o seu café português  localizado 
no Lupulo, tendo este uma “janela” de venda para a rua.
 Foi nomeado “Melhor Novo Chefe” pela revista Food & Wine e o seu primeiro livro 
de receitas, My Portugal, foi aclamado pela crítica. Tem inúmeras presenças na 
televisão, incluindo o “Today Show” da NBC,  “This Morning” da CBS e “Top Chef 
Masters” da Bravo. Quando não está fardado, o Chef George Mendes gosta de 
correr, pescar e cozinhar refeições simples e saudáveis   na sua casa em Brooklyn.

George Mendes (USA)

Aldea (Nova Iorque)

1 de julho, sábado
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Oferta válida para novos clientes, na adesão aos pacotes NOS 4 e NOS 5. Condições em nos.pt

Junta-te à NOS com o pacote 
preferido dos portugueses

Pacote NOS 4

Aproveita 2 meses grátis

16161
Liga

ou vai a uma loja



Sérgio Antunes, é sommelier com uma vasta experiência na área dos vinhos, 
passando por alguns restaurantes, nomeadamente por o “Nobre”, “Terreiro 
do Paço”,” Tasca da Esquina” e restaurante do “El Corte Inglês”. Foi Head 
Sommelier do Restaurante LOCO, tendo contribuído de forma decisiva para 

a obtenção da *Michelin (2015-2016). Com experiência na área Comercial de Vinhos, 
passou pela Wine Company e IVIN. Em 2009  foi considerado “Sommelier do Ano” 
pela Revista Wine e foi galardoado “Benchmark Taster 2013” no Concurso Mundial 
de Bruxelas. Participou no XII e XII Concurso Nacional dos Escanções de Portugal. 
Foi jurado no Concurso Nacional de Vinhos Engarrafados, realizado em Santarém, 
entre 2009 e 2012, e no Concurso Mundial de Bruxelas entre 2010 e 2017. É também 
Consultor de Vinhos e Formador e um dos sócios fundadores da “Wine Service 4 You” 
uma empresa que dá todo tipo de apoio sobre vinhos para empresas e particulares.

Sérgio Antunes (PT)  

Sommelier

Wine Service 4 You (Lisboa)

1 de julho, sábado
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Adília Paço

Anfiteatro
(P. Delgada)

01 de julho, sábado

Adília Paço nasceu na cidade da Ribeira Grande, em S. Miguel. Formou-se 
na Escola de Formação Turística e Hoteleira em 2007, concluindo o curso 
de Empregado de Mesa/Bar. No ano seguinte ingressou na equipa do Res-
taurante/Lounge Anfiteatro. Desde 2012 a paixão pelos cocktails cresceu, 

e tem-se dedicado mais à vertente da mixologia. Experimentar e criar cocktails 
com base em produtos regionais é um hábito que cultiva. Entretanto, realizou um 
estágio no bar Cinco Lounge, em Lisboa, e foi a única mulher finalista do Schweppes 
Challenge 2015.
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Pedro Jerónimo  

Anfiteatro
(P. Delgada)

01 de julho, sábado

Pedro Jerónimo, nascido no Porto e criado em Ovar, foi apenas aos 17 anos 
que contactou com a profissão de barman. Depois de algumas experiências 
no ramo da restauração, decidiu enveredar pelos estudos no núcleo de Santa 
Maria da Feira, da Escola de Hotelaria e Turismo do Porto. Terminado o Curso 

em 2004, foi convidado para integrar a equipa do Hotel Vila Baleira, em Porto Santo, 
onde permaneceu até 2011, nessa altura já como Sub-chefe de Restaurante. Depois 
integrou a equipa do Hotel Pestana Porto Santo Beach & Spa Resort, com o cargo 
de Chefe de Restaurante. Em 2014, abraçou o “projecto Açores”, onde integrou a 
equipa da EFTH e do Restaurante/Lounge Anfiteatro, onde reencontrou o caminho 
para o bar, exercendo funções de Sub-Chefe e formador.
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Paulo Gomes  

Red Frog 
(Lisboa)

01 de julho, sábado

Paulo Gomes tinha o sonho de ser designer de automóveis, mas o sonho 
nunca saiu do papel! Praticou desporto, basquetebol e quando deixou a 
escola em 1998 para integrar o ramo do turismo, começou também a dar 
música a muita gente como DJ. Em 2004 deixou tudo para ser bartender a 

tempo inteiro e, focado em conseguir elevar os seus conhecimentos, começou a 
estudar e procurar a escassa informação que havia para esta arte. Em 2014 ganha os 
concursos Schweppes Challenge e Bulldog Bartender of the year, e foi Bartender do 
ano no Lisbon Bar Show. Em 2015 abre, em parceria, o Red Frog Speakeasy. Faz parte 
da académia de júris dos 50 Best Bars & Mixology e é embaixador da Schweppes 
& Plantation Pineapple Society.
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Hermano Cabral

MNKY HSE 
(Londres)

01 de julho, sábado

Hermano Cabral, tirou o curso de Técnico de Restauração – Restaurante/Bar 
na EFTH. Foi durante a Formação que teve a oportunidade de participar no 
concurso anual da AEHT que ocorreu no The Hague, Holanda, ganhando a 
medalha de ouro em Bar. Após terminar o curso decide rumar a Londres 

para ganhar mais experiência e conhecimento na área. Trabalhou em restaurantes 
de Fine Dining, Cocktail Bars e Hotéis de 5 estrelas, entre eles, o Notting Hill Kitchen, 
onde teve a prazer de trabalhar com o Chef Luís Baena e o Corinthia Hotel London, 
a trabalhar com o worldclass bartender Stefano Cossio. Atualmente é Supervisor 
no Mnky-Hse, um restaurant/bar no coração de Mayfair, Londres com um conceito 
Sul Americano. 
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Elliot Ball

The Cocktail Trading Co. 
(Londres)

01 de julho, sábado

Elliot Ball tem trabalhado no ramo desde antes de ter idade para poder fazê-lo. 
Estudou Psicologia na Universidade de Bath, Inglaterra, especializando-se em 
Neurociência Cognitiva, mas decidiu prosseguir uma carreira com bebidas, 
simplesmente porque é muito mais divertido. Mudou-se para Londres e tra-

balhou numa variedade de bares, iniciando uma carreira de consultadoria. Aplicou o 
seu conhecimento em Neurociência em busca da bebida perfeita e na compreensão 
do sabor; especialmente nas diferenças importantes entre o que é considerado sabor 
e o que é o gosto. Criou o Cocktail Trading Co. com os seus parceiros, Andy Mil e Olly 
Brading, um negócio que pretende simplesmente gerir grandes bares. Os cocktails 
são o foco, divertidos e agradáveis, sabores que são acessíveis, mas intrigantes, e 
principalmente, uma atmosfera e experiência que todos podem desfrutar.
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