
23 de junho a 2 de julho Restaurante Anfiteatro



10 FEST AÇORES 2016
10 dias, 10 chefs

Bem-Vindos à quinta edição do 10 Fest Açores – 10 dias, 10 chefs!
Já passaram quatro anos desde que decidimos comemorar o 
aniversário da Escola de Formação Turística e Hoteleira com uma 
festa à nossa medida: arrojada e de qualidade! Para o nosso 

aniversário convidamos os nossos amigos, e muitos têm sido os chefs, 
bartenders e sommeliers que se associam à nossa celebração anual.

Hoje, este evento tem uma dimensão que extravasa muito as fronteiras 
dos Açores e do país. O 10 Fest Açores – 10 dias, 10 chefs é uma marca de 
enorme relevância que a Escola oferece ao serviço da promoção da Região. 

Para além da importância da formação de jovens e profissionais, a EFTH tem 
desempenhado um papel decisivo na liderança da gastronomia dos Açores para o 
século XXI, desafiando as fronteiras que a geografia e as tradições nos impunham, 
para implementarmos e disseminarmos conceitos contemporâneos assentes na 
criatividade e na técnica, sempre aliados à valorização dos produtos dos Açores.

O 10 Fest Açores – 10 dias, 10 chefs é dos maiores festivais gastronómicos 
de Portugal, que todos os anos marca a chegada do verão com bons 
momentos gastronómicos, sempre harmonizados com excelentes vinhos. 

Mais uma vez, no Restaurante Anfiteatro, poderá provar os Açores em 
10 jantares extraordinários, numa experiência imperdível preparada por 
chefs de Portugal, Espanha, França, Bélgica, Dinamarca, EUA e Canadá.

Este ano o 10 Fest Açores – 10 dias, 10 chefs terminará em grande, com um 
After Party, que terá lugar no dia 2 de julho, no qual 4 bartenders irão preparar 
imperdíveis Signature Cocktails, ao som de excelente música e num ambiente de festa.

Tudo isto só será possível com o precioso empenho, dedicação e entusiasmo de todos os 
colaboradores e alunos da Escola, a quem dedicamos um agradecimento muito especial. 
Obrigado a todos os amigos que se juntam a nós nesta quinta edição do festival.
Obrigado também aos patrocinadores e parceiros deste projeto.
10 Fest Açores 2016 - 10 dias, 10 chefs. Para degustar e desfrutar!



23 de Junho
Jose A. Campoviejo  (ES)

El Corral del Indianu

28de Junho
Henrique Sá Pessoa (PT)

Alma

24 de Junho
Chefs EFTH & Açores (PT)

29 de Junho
Josh De Chellis (US)

J-Cru

26 de Junho
Diogo Rocha (PT)

Mesa de Lemos

1 de Julho
Charles-Antoine Crete (CA)

Montreal Plaza

25 de Junho
Alain-Christian Priso (FR)

L ‘Ardoa

30 de Junho
Leonardo Pereira (PT)

27de Junho
Ingrid Neven (BE)

Pazzo

2 de julho
Mark Nielsen    (DK)

Kong Hans
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Informations: 296 206 150/5 | 10festazores@efth.com.pt
facebook.com/EFTH.Anfiteatro | efth.com.pt | restauranteanfiteatro.com | visitazores.com  

After Party Bartenders - 2 de Julho

João Couto  (PT)

Anfiteatro

Benjamin Alock(UK) 

The Cocktail Tranding Co.

Filipa Oliveira (UK)

Blixen Bar

José Robertson (PT)

Cinco Lounge
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Sommelier - 23 de Junho
Edward Korry  (US)

Johnson & Wales University 10

Resident Bartenders - 23 de junho a 2 de Julho

Pedro Jerónimo  (PT)

Anfiteatro

Adília Paço  (PT)

Anfiteatro 08

Serviço de Vinhos Dia Açores - 24 de Junho

Marina Raposo  (PT)

Fábio Cabral (PT)

Diogo Soares (PT)

Adriana Almeida (PT)
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Workshops

Edward Korry  (US)

25 de Junho

António Saraiva  (PT)

1 de Julho 07
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READY FOR
ADVENTURE!
O nosso primeiro voo descola com 74 anos de história e com

os olhos postos no futuro. 

Reservamos-lhe o melhor lugar para a aventura!

Olhe pela janela, aprecie um cenário de cortar a respiração e terá

um pequeno vislumbre do que espera por si no meio do atlântico.

Para si criámos ainda um novo site, mais simples e intuitivo, e um

inspirado blog que o fará sonhar com as suas próximas viagens.



2 DE JULHO

©Mario Cerdeira

João Couto (PT) Filipa Oliveira(UK) José Roberstson (PT)

Uma noite memorável no Cais da Sardinha entre fantásticos 

cocktails de assinatura e boa música!

Benjamin Alcock (UK)



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.



Edward Korry (US)

25 de Junho · 11h00

WORKSHOPS

António Saraiva (PT) 

1 de Julho · 17h00

Explore a diversidade de vinhos dos EUA.
Prove um conjunto de vinhos que 
vão desde um desafiante e premiado 
off-dry Riesling de New York Finger 
Lakes até um poderoso Cabernet 
Sauvignon de Napa Valley. A nossa 
viagem inclui vinhos como Pinot Noir 
de Oregon e um Syrah do Estado 
de Washington até um Chardonnay 
de Monterey County na California.

Pommery – À descoberta do 
Champagne. 180  Anos de História.
Casa fundada em 1836, e criadora do 
1º Champagne Bruto em 1874, um 
dos grandes conceitos responsável 
do sucesso da Região do Champagne.
A excelência dos grandes vinhos, 
orquestrados pelo 9º Chef de 
Caves da Pommery : Thierry Gasco.

American Wines Champanhes Pommery
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RESIDENT BARTENDERS

Pedro Jerónimo (PT)

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.

Adília Paço
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 Restaurante/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. 

Todos os dias, no Anfiteatro Lounge, desfrute de um cocktail de assinatura criado 
por um dos nossos bartenders residentes.

COCKTAIL SPOT
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   Jose A. Campoviejo  (ES)  

El Corral del Indianu

23 de junho

Com uma estrela Michelin e dois sóis no Guia Repsol, José Antonio 
Campoviejo, é um homem de paixões, uma condição que salta logo 
à vista ao ouvir a sua emoção quando fala sobre culinária e cozinhar, 
a sua constante preocupação e a forma como compreende o mundo. 

Autodidata na cozinha, ele alimentou o entusiasmo nascido em Mili, onde, 
felizmente, contou com o apoio dos seus companheiros soldados, através da 
leitura de livros e revistas da especialidade. 

José Antonio Campoviejo é um forte defensor de produtos naturais e orgânicos 
e, especialmente, da cozinha de proximidade. O seu restaurante El Corral del 
Indianu faz uma sincera homenagem aos sabores e aromas da cozinha das 
Astúrias, atualizando as técnicas envolvidas para aligeirar os pratos, dar-lhes 
um novo visual e estimulando a memória gustativa.

Entre os muitos prémios com que já foi distinguido constam a Caldereta  de 
Don Calixto, o Cucharón de la Buena Mesa de la Mar, o Prémio da Crítica e o 
Afuega’l Pitu de Oro. Contando com nomeações como Cavaleiro da Ordem de 
Sabadiego, da Confraria dos Amigos dos Nabos, dos Amigos de Queijo e dos 
Amigos da GochuAsturcelta, entre muitos outros.
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Edward Korry (US)  

Johnson & Wales University
23 de junho

SOMMELIER

Edward Korry é Professor Associado e Presidente do Departamento de 
Serviço de Restauração e Bebidas no College of Culinary Arts da Univer-
sidade Johnson & Wales, em Providence, Rhode Island. Certificado como 
formador nas áreas de Hospitalidade, Vinhos, Bebidas Espirituosas, Vinho 

Jerez e Vinhos de Bordeaux.
 
Edward é tutor registado da Wine & Spirits Education Trust. É atualmente 
Presidente da Society of Wine Educators e Membro da Direção Executiva do US 
Bartenders Guild Master Accreditation Program. Korry é também júri de vinhos 
em diversas competições internacionais, sendo Presidente de Júri do prestigiante 
VIBE Vista Awards. 

Lecciona e tem desenvolvido aulas especializadas em vinho, cerveja e bebidas 
espirituosas, mixologia, café, chá e gestão na restauração, defendendo o 
desenvolvimento e a implementação de programas de bebidas e vinhos na 
Universidade Johnson & Wales. 

Edward Korry é frequentemente convidados para palestras e conferências na-
cionais e internacionais, e escreve artigos de bebidas nos EUA e no estrangeiro. 

Trabalhou na indústria da hotelaria e restauração antes de se juntar à Johnson 
& Wales em 1983 como Diretor de Food & Beverage para as diversas unidades 
de aplicação da Universidade.
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Sandro Meireles nasceu em Paços de Ferreira, e formou-
-se em 1996 na Escola de Hotelaria e Turismo do Porto, 
onde inicia a sua vida profissional como monitor, tendo 
posteriormente colaborado em diferentes projetos na 

Região Norte do país. Em 2004 voa até Macau, onde perma-
nece um ano, antes de se fixar em S. Miguel como respon-
sável de cozinha do Hotel Holiday Inn. Colabora com a EFTH 
desde 2007, projeto que abraçou com grande dedicação, e que 
agora coordena, com particular atenção à vertente formativa.

P edro 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.

N uno 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.

Chefs EFTH & Açores
24 de junho

Nos últimos anos os Chefs Sandro Meireles, Pedro Oliveira e Nuno Santos, 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 dife-
rentes 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.
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César Arruda formou-se em 2005 na Escola Profissional de Capelas, tendo 
estagiado no ano seguinte com a equipa do Chef Vítor Sobral. Iniciou a 
carreira no Hotel do Colégio, seguindo-se uma marcante passagem pelo 
restaurante A Lota, na Lagoa, até ao ano 2010. Depois dos restaurantes 
“Let it Be” e “A Capital”, assume a chefia da cozinha dos restaurantes do 

Cristina Rodrigues é natural de Ponta Delgada, mas aos 5 anos foi viver 
para o Brasil onde fez todo o seu percurso escolar, concluindo em 2006 o 
bacharelato em gastronomia. Decidiu então regressar a São Miguel, onde 
iniciou o seu percurso profissional em restaurantes e hotéis. Amante da 
culinária mediterrânica, brasileira e açoriana, foi no “Rotas da lha Verde” 

grupo Anjos. Participou em diversos concursos e showcookings, e escreveu sobre 
culinária. Foi vencedor do concurso “Reinventar a Gastronomia Regional”, Organizado 
pelo Continente.

que encontrou a sua “casa” e também o entusiasmo pela cozinha vegetariana, onde 
procura criar uma pratos de fusão, sempre com o conceito de “confort food”.

CHEFS EFTH & AÇORES

César Arruda

Cristina Rodrigues

Angelina Pedra é natural de Vila Franca do Campo, ilha de São Miguel, onde 
nasceu há 28 anos. Desde cedo ligada ao campo, sempre teve uma ligação 
especial com os produtos naturais.
Formou-se e trabalhou na área de Multimédia, mas sentiu que não estava 

Jorge Goulart, faialense, 35 anos, Chef na Bensaude Hotels, é formado 
pela Escola de Formação Turística e Hoteleira. Estagiou no Restaurante 
Anfiteatro, no Restaurante Escuna, e no Restaurante TN. Durante o seu 
percurso desenvolveu a sua criatividade com uma paixão incessante pela 

destinada para tal e viu na EFTH uma oportunidade de seguir o seu sonho: cozinhar! 
Em 2013 ingressou no Curso Profissionais de Cozinha/Pastelaria (Pós 12ºAno), a que se 
seguiu a oportunidade de estudar por 3 meses na Universidade Johnson & Wales, em 
Providence, EUA. Desde então a sua dedicação e evolução no mundo da culinária têm 
merecido destaque, nomeadamente no Restaurante Anfiteatro onde, atualmente, é 
cozinheira e formadora.

cozinha, que agora apresenta à mesa do Restaurante Clipper, no Hotel do Canal, ilha 
do Faial. Um Chef Açoriano que faz dos produtos açorianos a sua inspiração.

Angelina Pedra

Jorge Goulart
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CHEFS EFTH & AÇORES

Paulo Lourenço nasceu na cidade de Angra do Heroísmo, ilha Terceira. 
Formou-se em 1999, na Escola Profissional da Praia da Vitória, onde 
aprofundou um enorme gosto e vocação para a cozinha. Teve a 
oportunidade de estagiar em França, onde adquiriu novas técnicas e 

Michael Ross nasceu no condado de Kent, em Inglaterra, mudando-se 
depois para East Sussex e formando-se na Eastbourne College of Arts 
and Tecnology, em 1984. Começa a sua carreira em Londres, primeiro 
no Simpsons, depois no The Strand e mais tarde no Grupo Hilton Hotel. 
Depois de trabalhar em hotéis e restaurantes pela Europa e Bermudas, 

conceitos de cozinha internacional. No seu percurso profissional já trabalhou em 
vários restaurantes na sua cidade Natal, exercendo atualmente a sua atividade 
no restaurante Q.B., em Angra do Heroísmo.

Michael chega aos Açores em 1992, onde assume a chefia da cozinha do Caloura 
Hotel Resort. Mais tarde é convidado para assumir as funções de chef/formador 
na Escola Profissional de Capelas e atualmente é chef no Royan Garden Hotel, em 
Ponta Delgada.

Michael Ross

Natural da ilha Graciosa é aos 18 anos que Rodrigo Teves decide seguir 
a sua paixão e viaja até São Miguel para ingressar na EFTH no curso 
de Profissionais de Cozinha e Pastelaria (pós 12°ano). Terminando a 
sua formação em 2014, parte para os Estados Unidos onde cumpre 8 

meses de estágio no prestigiado The Langham Hotel, em Boston, ao abrigo de uma 
parceria da Escola. Mais apaixonado pela cozinha que nunca, regressa à Região em 
2015, onde se junta à equipa do Terra Nostra Garden Hotel, referência gastronómica 
regional e nacional.

Rodrigo Teves

Paulo Lourenço
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Serviço de Vinhos no Dia Açores
24 de Julho

Marina Raposo natural de São Miguel formou-se na área de 
Restaurante/bar em 2011 na Escola de Formação Turística e 
Hoteleira. Interessou-se desde cedo pela área, trabalhando assim 
em part-time enquanto estudava, de modo a conseguir obter 
mais experiência. Representou a Escola no Festival Internacional 
de Gastronomia e Desporto no Algarve. Realizou o estágio final 
no restaurante do Royal Garden Hotel, em Ponta Delgada, onde 
se encontra desde então a trabalhar.

Marina Raposo

Nascido a 27 Novembro de 1989, Diogo Soares formou-se na Escola 
de Formação Turística Hoteleira entre 2009 e 2012. Iniciou a sua 
carreira profissional na empresa Empreendimentos Turísticos do 
Colégio. Durante este período teve uma formação na Pernord Ricard 
Portugal e Fever Tree Portugal. Em 2014 teve uma passagem pelo 
restaurante Good kitchen. Atualmente exerce funções de chefia no 
The Lince Great Hotel, em Ponta Delgada.

Diogo Soares

Adriana Almeida, vinte e quatro anos, nascida em São Miguel, 
Açores. Formou-se na Escola de Formação Turística e Hoteleira, 
no curso de Restaurante/Bar, entre 2010/2013, durante o qual 
cresceu o gosto pela hotelaria. A Escola durante três anos foi a 
sua segunda casa, onde cresceu como pessoa e profissional. Ao 
terminar o curso, começou um estágio no Caloura Hotel Resort, 
em S. Miguel, onde ainda continua a trabalhar como empregada 
de mesa/bar.  

Adriana Almeida

Fábio Cabral, natural de São Miguel, formou-se na Escola de 
Formação Turística e Hoteleira no ano de 2007 no curso de Em-
pregado de Mesa/ Bar. Desde essa altura trabalhou em vários 
estabelecimentos da sua ilha natal, nomeadamente os restau-
rantes Códex, Convés e Yacht Club, onde desempenhou cargos 
de chefia. Desde Maio de 2015 exerce a função de Chefe de Sala 
no Restaurante “Forneria São Dinis”, em Ponta Delgada.

Fábio Cabral

Neste dia especial, regressam à Escola 4 ex-alunos para executarem o serviço de vinhos.
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Alain-Christian Priso (FR)  

L ‘Ardoa

25 de junho

Alain-Christian Priso cresceu nos Camarões, um país com uma cozinha rica e 
variada, onde aprendeu com o poder desta culinária cheia de sabores, amores 
e especiarias. Formou-se em França, em escolas da Região de Paris (Lycée 
Les côtes de Villebon, Lycée Santos Dumont). A sua formação abriu-lhe as 

portas de grandes restaurantes parisienses como Le Meurice, L’Espadon (restaurante 
do Ritz Paris) et L’Etoile Sainte Honoré.
 
Depois de alguns anos em cozinha, Alain-Christian decide enveredar pelos estudos 
de sommelier, para aperfeiçoar os conhecimentos da harmonização entre vinhos e 
comida: um trunfo importante da gastronomia francesa. Estudou a arte do serviço 
de vinhos e bebidas espirituosas na Escola Superior TECOMAH. Começa então a sua 
experiência no La Tour d’Argent.

A par das suas experiências e diferentes diplomas, Alain-Christian gosta muito de 
transmitir os seus conhecimentos às novas gerações, sendo frequentemente convidado 
como júri de exames em diversos estabelecimentos de Paris.

Em paralelo, Alain-Christian assumiu a posição de Chef no L’Ardoa, um restaurante e 
wine bar recentemente aberto, localizado junto ao rio Sena. Na sua cozinha revisita 
receitas tradicionais,  dando-lhes o seu toque pessoal, tendo criado um menu refinado, 
representando a tradição, o sabor e a diversidade da gastronomia francesa.
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Diogo Rocha (PT)  

Mesa de Lemos

26 de junho

Diogo Rocha nasceu em 1983, em Canas de Senhorim, na região de Viseu. 
Por vocação, desde cedo se dedicou à cozinha profissional, e descobriu que 
era o que queria fazer para o resto da vida. 

Na decisão de seguir os estudos na área de cozinha, teve o apoio do Chef Vitor 
Sobral que não lhe deixou margem para dúvidas e o encaminhou bem cedo para a 
necessidade absoluta de estudar. Nunca deixou de trabalhar na cozinha, mas tudo 
passou pela escola, num percurso brilhante e cheio de realizações: Curso de Cozinha 
e Pastelaria, em Coimbra, licenciatura em Produção Alimentar e Restauração, na 
Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, e mestrado em Sustentabilidade de 
Turismo, no Instituto Politécnico da Guarda na ESTH, onde se focou sobre produtos 
da Serra da Estrela.

Profissionalmente passou por projectos tão diversos como Encontrus, Terreiro do 
Paço, Villa Joya e Valle Flor. Em 2008 entra para o grupo Dão Sul e assume a chefia 
executiva de todo o grupo com 3 espaços de restauração: Quinta de Cabriz, Quinta 
do Encontro; Paço dos Cunhas de Santar, conquistando o prémio de Enoturismo 2008 
pela Revista de Vinhos. Desde 2009 faz parte do corpo docente da Escola Superior 
de Turismo de Seia, onde ministra as aulas da disciplina de Gastronomia e Enologia.
Assume atualmente a chefia da Mesa de Lemos, um projecto que lhe permite expor 
a sua proposta culinária de cozinha: regional em plena comunhão com as novas 
técnicas, num espaço de excelência em perfeita harmonia com os vinhos da casa. 
Em 2015, conquista o prémio “Restaurante Revelação do Ano” nos prémios Boa Cama 
Boa Mesa, tendo conquistado recentemente o prémio “Garfo de Ouro”.
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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



Ingrid Neven (BE)  

Pazzo

27 de junho

Ingrid Neven nasceu em Tongeren, na Bélgica, a 10 de março de 1979, tendo 
crescido numa Quinta, em ambiente rural. Aos 16 anos começou a trabalhar aos 
fins-de-semana num restaurante com estrela Michelin, o “Chateau Neercenne”, 
em Maastricht, na Holanda. 

Estudou no Herk-de-Stad, uma escola de culinária belga, e mais tarde foi para a 
Antuérpia estudar gestão hoteleira. Passado um ano sentia falta da cozinha e através 
de um antigo chef conheceu William Wouters que estava a preparar a abertura do 
seu restaurante Pazzo. Desde a abertura, em 1998, que trabalha no mesmo espaço. 
Hoje, 17 anos depois, Ingrid é a chef mas também a proprietária do restaurante, em 
conjunto com o sommelier Tom d’Hooghe.

Ingrid é uma grande fã das cozinhas japonesa e italiana, sobretudo pela sua 
simplicidade, e adora a fusão de ambas. A cozinha tailandesa, com os seus 
sabores intensos, também desempenha uma grande influência na sua cozinha. 
Viajar à volta do mundo dá-lhe inspiração para novos pratos, mas não é só sobre 
comida… com William Wouters aprendeu que os vinhos são muito importantes 
para a experiência gastronómica, por isso, Ingrid tem sempre atenção especial 
na harmonização do vinho com a comida.

Bons produtos são sempre a chave, e como chef o seu lema é manter as coisas 
simples mas com excelente sabor! As trufas italianas são estrelas no Pazzo! “Pratos 
simples, como risotto coberto com trufas laminadas na hora…magnífico!”

25



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

HSM_ANUNCIO_A5_2012.pdf   1   20/03/2014   15:50



Henrique Sá Pessoa (PT)  

Alma

28 de junho

Henrique Sá Pessoa nasceu em 1976, em Oeiras. Tirou o curso de cozinha 
no Pennsylvania Institute of Culinary Arts nos Estados Unidos entre 1996 
e 1997. começa a sua carreira profissional em Londres no prestigiado Park 
Lane Hotel, em Picadilly, depois muda-se para Sidney, na Austrália para 

trabalhar no Sheraton on the Park. Em 2002 regressa a Portugal passando pelo Lapa 
Palace, o Restaurante Xarope, o Restaurante La Villa, Bairro Alto Hotel e Restaurante 
Panorama no Sheraton Lisboa Spa e Hotel.

Em novembro de 2005 vence o Concurso Chefe Cozinheiro do Ano, o mais prestigiado 
concurso de cozinha de Portugal. Em 2007 recebe o prémio Figura do Ano atribuído 
pela Revista Inter Magazine e em 2008 o prémio Arte de Cozinha atribuído pela 
Academia Portuguesa de Gastronomia.

2007 fica marcado pela publicação do seu primeiro livro, Entre Pratos, com todas as 
receitas da primeira série do seu programa televisivo, exibido na RTP2. 
Em 2009 deu início ao seu primeiro projeto próprio, abrindo ao público o seu 
restaurante, Alma, vencedor do Prémio Restaurante do Ano da Revista de Vinhos. 
Ingrediente Secreto, é o novo programa semanal do chef, no horário nobre da RTP2, 
contando já com quarto temporadas e três livros publicados.

Em 2013 abre o Cais da Pedra, um conceito de hamburgueres artesanais num espaço 
privilegiado em frente ao Rio Tejo e em 2014 um espaço descontraído com cozinha 
de autor, em parceria com a Revista Time Out, no Mercado da Ribeira. Em Novembro 
de 2015 abre o novo Alma, restaurante assinatura do chef, no Chiado. Define a sua 
cozinha como contemporânea usando sempre os produtos em época.
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Josh De Chellis (US)  

J-Cru

29 de junho

Nascido em Bogotá, na Colômbia, Josh DeChellis cresceu em Clinton, 
New Jersey, nos Estados Unidos. Aos 14 anos começou a trabalhar num 
restaurante local para ganhar dinheiro para um novo snowboard. O 
estilo de vida não convencional atraiu-o para a profissão, assim como o 

prazer de ver a reação das pessoas à boa comida. Apesar das objeções dos seus 
pais, ele seguiu a sua paixão e entrou no Culinary Institute of America em 1992. 

Começa a sua carreira profissional no Frenchtown Inn em New Jersey. De seguida, 
consegue um cargo em San Francisco como sous chef no famoso Postrio de Wolfgang 
Puck. Depois de três anos em San Francisco, Puck envia DeChellis para a França para 
estudar a técnica tradicional francesa, onde trabalha em dois restaurantes de Três 
estrelas Michelin: o famoso L’Arpège e Lucas Carton.

Ao retornar aos Estados Unidos, DeChellis começou a trabalhar com Rocco DiSpirito 
na Union Pacific. Viajou pelo mundo em aventuras culinárias, trabalhando com chefs 
de renome, como David Bouley, Charlie Trotter e Jean-Georges Vongerichten. As 
estadas prolongadas em Espanha incluiram estágios com Martín Berasategui em 
Lasarte, Adolfo em Toledo e Arzak em San Sebastián.

De seguida ele abriu o seu próprio restaurante, o Japonese Sumile, que recebeu 
a aclamação da crítica, incluindo duas estrelas do New York Times em 2003. 
DeChellis seguiu-se com um bar de tempura em 2007, o BarFry. Passando depois 
pelos Restaurantes La Fonda del Sol e Niko. Atualmente é Diretor de Culinária na 
Flavorworks, e prepara a abertura de um novo restaurante na sua terra natal.
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VINHOS COM CARÁCTER E EQUILÍBRIO 

WINES WITH CHARACTER AND BALANCE 
  



Tendo crescido numa quinta nos arredores da cidade medieval de Santa Maria 
da Feira, em Portugal, Leonardo Pereira passou a infância dividido entre ajudar 
o pai nas plantações e colheitas, e as visitas aos familiares, por longos períodos 
de tempo, na pulsante Paris multicultural dos anos 90.

Decidiu escolher a cozinha como carreira profissional depois de perder o gosto pelos 
ensinamentos escolares. Tendo terminado a formação em Cozinha em 2003, deu por 
si a necessitar de desafios maiores, e sair do país era a solução óbvia. 

Tendo caminhado através de países como Irlanda, Suécia e Espanha, assentou na 
Dinamarca durante quase 5 anos no famoso restaurante Noma, sob a extraordinária 
orientação de René Redzepi. 

Depois de sair do Noma em 2015, Leonardo voltou a Portugal para tomar o leme da 
cozinha do Areias do Seixo, um pequeno Eco-Hotel cujos valores e pura beleza o 
levaram de volta à sua terra natal. 

Esta mudança, diz ele, foi “a oportunidade de fazer com que todas as suas ideias 
a longo termo dessem frutos”, fazendo uma cozinha baseada numa quinta de 
permacultura in situ. 

Atualmente, prepara-se para abrir o seu próprio restaurante onde deseja refletir a 
natureza do povo português e o terroir da terra e do mar, bem como a sua visão de 
cozinha criativa, procurando estabelecer elos de elegância e resiliência, de modo a 
promover a identidade culinária portuguesa. 

Leonardo Pereira (PT)  

30 de Junho
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QUINTA DE SOALHEIRO 
 

UM REGISTO FAMILIAR 
 

A Quinta de Soalheiro é uma empresa familiar, com quatro gerações. O mentor foi João 
António Cerdeira que, com a ajuda do seu pai António Esteves Ferreira, plantou a primeira 
vinha de Alvarinho em  1974. Desde então envolveu toda a sua família neste projeto, sendo 
que atualmente são os filhos, Maria João e António Luís, juntamente com a matriarca da 
família, Maria Palmira, que continuam o Sonho. Nos netos já se vislumbra o gosto pela Terra! 
Antonio Luís, desde cedo descobre a sua paixão pelo vinho. Enólogo de formação e 
conhecedor profundo da casta Alvarinho, desde criança vive este projeto, sendo ele um pilar 
inspirador para criação dos novos Soalheiros. O gosto pela terra faz com que Maria João siga a 
tradição vitícola da família e certifique toda a vinha em agricultura biológica, defendendo a 
viticultura sustentável baseada no respeito pelo solo, pelas plantas e pelo homem, exaltando a 
riqueza do terroir de origem. 
É esta história familiar, onde a tradição marca encontro com a modernidade, que confirma 
que não há vinhos sem pessoas dedicadas de forma contínua à paixão pelo vinho e pela 
vinha.   

 

 

 



Charles-Antoine Crete (CA)  

Montreal Plaza

1 de Julho

Charles-Antoine Crete trabalhou no Toqué! durante 14 anos e Cheryl 

Johnson durante 10. Sob a orientação de Normand Laprise trabalharam 

no desenvolvimento de projetos como o livro Toqué!, a Brasseirie T, 

conferências, etc. 

Têm trabalhado também em diferentes projetos e restaurantes entre Espanha, 

Austrália, Tailândia, Gaza, França…há 15 anos prometeram um ao outro que, um dia, 

abririam o seu próprio espaço e, com a parceria de Sebastien Blanchette, é aqui que 

estão agora: Montreal Plaza!

C
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©Mario Cerdeira

João Couto (PT)

Filipa Oliveira(UK)

Nascido em Marco de Canavezes, formou-se em Restaurante/
Bar, tendo prosseguido estudos em Gestão e Técnicas Hoteleiras, 
que concluiu em 2007 na Escola de Hotelaria e Turismo do Porto. 
Estagiou em vários hotéis, até rumar a Londres nesse mesmo 
ano para trabalhar no Hotel The Halkin, um 5* que incluía um 
restaurante com estrela Michelin. Em 2009 vem integra a equipa 
da EFTH onde se mantém como Chefe de Sala/Bar do Restau-
rante/Lounge Anfiteatro e responsável pela formação daquela 
área. Representou Portugal na Coupe Georges Batiste 2012, em 
Tokyo. Em 2015 foi finalista do Barman do Ano em Portugal, sendo 
hoje reconhecidamente um dos melhores bartenders nacionais.

Filipa Oliveira é natural de São Miguel e formou-se no curso de 
Técnico de Restauração – Restaurante / Bar, da EFTH, em 2011. 
Ao longo do seu percurso formativo participou em diversos 
eventos nos Açores e em Lisboa, tendo representado a escola 
no concurso anual da AEHT, em 2010, conquistando o 1º lugar 
na prova de Bar. Um ano depois de concluir o curso, motivada 
em avançar na carreira, decide mudar-se para Londres, pas-
sando pelo Soho House Private Members Club e o Mint Leaf 
Restaurante. De seguida começa a trabalhar para a empresa 
Blood and Sand, inicialmente como supervisora no The Hide 
Bar, considerado em 2015 um dos 15 melhores cocktail bars de 
Londres. Posteriormente trabalhou no Demon, Wise & Partners 
Cocktail Bar, o bar mais recente da empresa. Mais recentemente 
juntou-se à equipa do Blixen Bar.
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José Roberstson (PT)

Nasceu em Lisboa há 30 anos e foi em 2009, enquanto terminava 
o curso de Gestão de Marketing, que descobriu o Cinco Lounge, 
onde começou a trabalhar para fazer dinheiro para ir de férias 
no verão. Após os dois primeiros meses já fazia cocktails com 
frequência e ao fim de meio ano foi-lhe confiada a chave do bar.
A partir daí, e com o aumento do gosto pelo trabalho como 
bartender, cresceu o interesse pelo bar e esquecimento da sua 
área de formação. Foi crescendo como profissional com o tempo, 
com o trabalho e com a confraternização com clientes e outros 
profissionais. Nestes quase sete anos de trabalho, seguiu o seu 
percurso no Cinco Lounge, que tem sido complementado com 
formações e consultorias, bem como a vitória no World Class 
Portugal 2015.

Benjamin Alcock é dono e líder de operações do bar Her Majesty’s 
Secret Service, em Bristol, o qual é parte da família Cocktail Trading & Co. 
Benjamin iniciou a sua carreira de bartender na jovem idade de 18 anos, 
começando pelas tarefas mais simples no primeiro ‘London Cocktail Club’. 
Trabalhou alguns anos no grupo sob a tutoria de JJ Goodman e do chef 
Ramon Blanc, subindo na carreira até general manager. No seu percurso 
Ben trabalhou com vários gestores de marca em inúmeras categorias de 
bebidas espirituosas, aprendendo sobretudo como conseguir um bom 
equilíbrio numa bebida, sempre de uma maneira inovadora. Os 6 anos de 
carreira na London Cocktail Club permitiram a Benjamin conhecer verda-
deiros líderes na indústria do bar e das bebidas, o que o fez percorrer o 
seu caminho, nomeadamente com a compra do seu próprio bar. No início 
do verão de 2015, Benjamin em parceria com os seus bons amigos do 
Cocktail Trading & Co, Elliot Ball, Andy Mil e Olly Brading, abriu em Clifton, 
Bristol, o Her Majesty’s Secret Service – um bar despretensioso, com um 
elevado nível de serviço e sobretudo um divertido espaço para amantes 
de cocktails. Dois meses após a abertura recebiam dois prémios: ‘Melhor 
Lista de Cocktails de Bristol’ e ‘Bar de Cocktails com Melhor Ambiente’.

Benjamin Alcock (UK)
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Mark Nielsen   (DK)  

Kong Hans

2 de Julho

Q uando tinha 15 anos, Mark Lundgaard Nielsen queria ser jogador de futebol 
mas, não tendo talento suficiente para tal, o pai incentivou-o na aprendizagem 
como cozinheiro. Quando começou, mal sabia fazer arroz mas, aos poucos, 
o reconhecimento do seu patrão e os elogios de casa foram aparecendo. 

Além disso, desenvolveu o seu sentido quanto ao cumprimento de certos requisitos 
para preparar refeições maravilhosas.

Refinou as suas capacidades no Ruths Hotel com Michel Michaud, no Restaurante 
Obauer, no Falsled Kro com Jean-Louis Lieffroy e Per Hallundbæk, no Restaurant 
Sletten e, não menos importante, com Thomas Rode. Aprendeu a criar uma ementa 
que, acima de tudo, se caracteriza pelo bom gosto. No universo de Mark a comida 
não é uma oferenda dos céus: nada tem a ver com arte ou talento. Pelo contrário, é 
simplesmente uma questão de trabalho afincado e dedicação. 

A comida liga-se à compreensão do lugar de onde vem, à destreza na sua preparação 
e ao respeito pela sua origem. Tudo isto se conjuga na compreensão do sabor e da 
composição. A gastronomia é a destreza ao mais alto nível.
 
Com base nesta crença, a cozinha no Kong Hans’ Kælder é uma fusão única da cozinha 
francesa clássica com a nova cozinha nórdica, combinada com a hospitalidade e o 
palato no seu melhor. 
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