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A primeira palavra que toda a 
gente diz quando aqui entra 
é: “Lembras-te?” 

Do creme que a nossa avó usava 
aos carrinhos de madeira com que 
alguns de nós ainda brincaram,  na 
Vida Portuguesa está um país intei-
ro, resgatado ao desaparecimento 
e às drogarias manhosas das terras 
perdidas. “Houve um rapaz que en-
trou aqui e disse que tinha sauda-
des de produtos que nunca tinha 
conhecido…”, ri Catarina Portas.
A maior loja da marca deve ser um 
dos espaços mais bonitos de Lisboa, 
mas está num dos sítios que era – 
dantes – proscrito: a zona de má 
fama do Intendente. Agora a ‘vida’ 
é outra e a loja está cheia de turis-
tas, que circulam alegremente entre 
andorinhas de louça e gramáticas 
do Estado Novo. Catarina Portas é 
conhecida também por isto: abrir 
lojas em sítios que pouco depois se 
enchem de vida. “Por acaso, isto foi 
mesmo... um acaso”, conta Cata-
rina. “Os armazéns da fábrica da 
Viúva Lamego ficaram vagos e era 
um espaço fantástico. Em algumas 
paredes ainda há azulejos originais.”
Mas isto não é apenas um baú de 
memórias para os portugueses, tam-
bém é nostálgico para os estrangei-
ros. “O resto da Europa moderni-
zou-se rapidamente e abandonou 

tudo isto. Nós ainda conseguimos 
recuperar algumas coisas. Mas há 
muito de que também os estrangei-
ros se lembram.” E a ‘busca’ ainda 
não acabou: “Há tanta coisa pelo 
país fora que falta descobrir...”

Um país mais exótico  
que o estrangeiro 
A loja – ou, enfim, a ideia que lhe 
deu origem – começou há mais de 
10 anos, com um artigo de shop-
ping de produtos portugueses para 
a ‘Marie Claire’, onde Catarina Por-
tas era jornalista. “Decidi fotogra-
far um conjunto de produtos que os 
nossos avós usavam e descobri que 
a maioria já tinha desaparecido.”
Encontrar essas coisas tornou-se 
uma obsessão. “E a certa altura 
pensei que era giro, numa era de 
concept stores e design stores, fazer 
uma loja diferente.” 
E de facto foi diferente. As primei-
ras reações das pessoas foram ines-
peradas. “Quando vêm pessoas de 
várias gerações, há produtos, e 
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MINIBIO
Nasceu em Lisboa em 1969, filha 
do arquiteto Nuno Portas e meia- 
-irmã de Miguel e Paulo Portas. Foi 
jornalista no ‘Independente’ e na 
‘Marie Claire’, cronista no ‘DN’ e 
no ‘Público’ e trabalhou em rádio 
e televisão: nos anos 90 foi uma 
presença habitual, e participou nos 
programas ‘Onda Curta’, ‘Falatório’, 
‘Raios e Coriscos’ e ‘Frou Frou’. 
Publicou dois livros: ‘Olivais: retrato 
de um bairro’ e ‘Goa: história 
de um encontro’. Em 2007 abriu 
a primeira loja A Vida Portuguesa 
(www.avidaportuguesa.com). 
Seguiram-se as lojas da Rua Ivens,  
do Mercado da Ribeira, do Intendente 
e dos Clérigos (no Porto). Em 2017 
voltou à televisão para apresentar 
o programa ‘Fabrico Nacional’, na 
RTP, onde conta a história de várias 
fábricas tradicionais portuguesas. 

 “A MINHA MÃE ESTAVA SEMPRE 
A COMPRAR-ME BRINQUEDOS DO TEMPO 

DOS MEUS AVÓS e a dizer: ‘Vamos 
comprar isto antes que acabe.’ Lembro-me 

imensas vezes dessa frase.” 
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cheiros, e sabores que lhes desper-
tam histórias e recordações, como 
a Madalena de Proust.”
E a sua ‘Madalena’, qual é? “Vivi al-
gum tempo em Inglaterra e França, 
tenho uma educação muito afran-
cesada, e comecei a viajar muito 
cedo. E um dia percebi que o meu 
país era mais exótico do que o es-
trangeiro. Mas muitos destes brin-
quedos tive-os em criança. A minha 
mãe estava sempre a comprarmos 
e dizia: ‘Vamos comprar isto antes 
que acabe.’ Ainda hoje me lembro 
imensas vezes dessa frase.”
A história do comércio em Portugal 
mudou muito nas últimas décadas, 
afirma. “A entrada na CEE levou 
a um fascínio novo-rico pelos pro-
dutos estrangeiros. Depois apare-
ceu a grande distribuição e muitas 
das marcas pequenas nunca lá che-
garam. Quando abrimos a loja, as 
pessoas achavam que eu tinha man-
dado fazer aqueles produtos todos 
outra vez, mas não, eles existiam.” 
E, de todos estes produtos, quais 
é que tem em casa? “Muita coisa. 
Tenho cremes, sabonetes, imensas 
mantas, um tapete gigante de Mi-
randela no quarto...”
O best-seller é... bem, se falamos 
em unidades, são as pastilhas Gori-
la, que estão ao lado da caixa. [Ri-
sos.] Mas, em termos de marcas, 
o que vende mais são os produtos 
Claus-Ach Brito e Bordallo. Mas 
cada produto tem o seu espaço e 
a sua ‘aura’. “Havia coisas que me 
faziam pena, como o facto de os 
portugueses acharem que os seus 
produtos eram piores. Quis dar-lhes 
importância, expô-los bem, ilumi-
ná-los bem, devolver-lhes uma dig-
nidade diferente do abandono das 
mercearias. E havia outra ideia. Na 
altura, a regra de quem fazia lo-
jas era pegar num espaço histórico, 
parti-lo todo e transformá-lo numa 
área branca com luzes no teto, ou 
seja, numa loja de centro comer-
cial. A mim isso parecia-me absur-
do. Num centro histórico, as lo-
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jas eram feitas para durar e o seu 
interior também era uma riqueza. 
Uma das minhas teimas era fazer 
uma loja preservando inteiramen-
te o espaço antigo e provando que 
era possível ter sucesso sem destruir 
nada. As pessoas, ao princípio, não 
percebiam, achavam que era um 
museu, perguntavam se os produ-
tos estavam dentro do prazo de va-
lidade.” [Risos.]   
O programa ‘Fabrico Nacional’ 
também foi uma forma de chamar 
a atenção para as marcas portugue-
sas. “Não foi proposto por mim, foi 
uma ideia do Ministério da Econo-
mia. Como se dá muita atenção às 
start-ups, foi para contrabalançar, 
e havia muitas fábricas que eu já 
conhecia. Houve momentos muito 
tocantes, como nas bolachas Paupé-
rio, em que percebi que fomos mui-
to importantes numa altura em que 
eles estavam numa situação difícil.”
O boom do turismo ajudou os por-
tugueses a recuperarem um pouco 
da autoestima perdida, mas pode 
virar-se contra as marcas e lojas tra-
dicionais. “Quando abrimos a pri-
meira loja, o Chiado era quase uma 
zona morta, mas ainda tinha toda 
uma geração de lojistas que hoje 
estão imensamente ameaçados. E 
espero que este programa consiga 
chamar a atenção para isto, mostrar 
que Lisboa é uma cidade histórica 
e que acabar com este comércio é 
matar precisamente um dos moti-
vos que atrai as pessoas.”  
Ainda reconhece a Lisboa da sua 
infância na Lisboa de hoje? “Claro 
que sim. Sou filha de urbanistas, e 
sei que as cidades mudam muito ao 
longo da sua longa vida. Mas hoje 
em dia custa-me andar pela Baixa, 
aquilo já é o ‘circo’ de Lisboa, e te-
nho muita pena. Mas o maior pro-
blema é o da habitação, que tem a 
ver com os ricos terem deixado de 
acreditar nos bancos e se terem pos-
to a comprar cidades pelo mundo. 
Neste momento há prédios a serem 
vendidos e revendidos por pes soas 

que nunca vieram a Lisboa, há ca-
sas que não chegam sequer a ser 
habitadas. Lisboa está-se a tornar 
uma cidade de ricos, com o comér-
cio local bastante ameaçado. Perce-
bo que a câmara queira reabilitar a 
cidade, mas isso não pode ser feito 
a qualquer preço.”
O turismo tem trazido muitas coisas 
boas. “Os portugueses passaram a 
valorizar o seu país e as suas coisas, 
estão mais atentos. Mas a ânsia do 
ganho imediato é muito perigosa.” 
De qualquer maneira, Lisboa con-
tinua a ser a sua cidade: “E tenho 
muito medo que a queiram trans-
formar numa cidade perfeita. O que 
adoro na minha cidade é a sua im-
perfeição. É ela ser feia, incómoda, 
diferente, mas de repente deslum-
brante numa esquina onde a luz nos 
apanha. Outra marca importante é 
a sua abertura a vários povos dife-
rentes, o seu cosmopolitismo, que 
é ancestral.” 

Assuntos de família
Tinha cinco anos no 25 de Abril. 
Lembra-se? “Muito bem. A minha 
tia tinha um namorado que esta-
va preso em Peniche, e no dia 26 à 
noite lá estávamos na saída dos pre-
sos. E nunca tinha visto tanta gente 
tão alegre. Lembro-me de pegarem 
em mim às cavalitas e eu olhar por 
cima daquele mar de gente louca 
de alegria.” 
Como muitas Catarinas da sua ge-
ração, o nome vem-lhe da mártir 
comunista Catarina Eufémia, e até 
a levaram a ver a campa. “Sim, fo-
mos a Baleizão, lembro-me bem. A 
nossa memória funciona de manei-
ra tão estranha... Há pouco tempo 
estava numa exposição na cadeia 

A LISBOA DE 
CATARINA PORTAS

O melhor sítio para comer
A Taberna das Flores.
Onde iria para um jantar romântico
Talvez ao outro lado do rio.
Onde levaria um estrangeiro
Levo-os a tantos sítios… Gosto  
de lhes mostrar sítios improváveis: 
lojas de primeiro piso, de vãos de 
escada, becos, o comércio antigo. 
Onde vai quando está triste
Ao jardim ao pé de minha casa, 
olhar para os barcos que partem.
O que ainda falta na cidade
Amor pela própria cidade,  
pelo seu passado.
De que é que tem saudades
É engraçado que penso muitas 
vezes no Antigo Retiro do Quebra 
Bilhas. Já não existe, mas era uma 
recordação da antiga Lisboa fora de 
portas, a Lisboa das hortas, e cada 
vez que passo pelo Campo Grande 
lembro-me disso…
Um símbolo da cidade
O azulejo. É um bocado inevitável. 
O que distingue Lisboa 
das outras cidades
A sua identidade, 
feita de tudo o que é.

 “LISBOA ESTÁ-SE A TORNAR 
NUMA CIDADE DE RICOS, com 

o comércio local imensamente ameaçado. 
A reabilitação da cidade não pode 

ser feita a qualquer preço.” 
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“A CRISE MUDOU-NOS A TODOS. 
COMEÇÁMOS A CONSUMIR COM MAIS 

CABEÇA, a pensar antes de comprar, 
a perceber a lógica das nossas escolhas.” 

da Relação do Porto e havia uma 
fotografia de uma parede com azu-
lejos brancos. Olhei para aquilo e 
disse: ‘É o parlatório de Peniche.’ 
E era. Nessa altura lembrei-me de 
ter ido visitar o meu tio e de os pre-
sos andarem todos comigo ao colo, 
porque ter uma criança na cadeia 
era uma alegria.”
Pai e mãe ensinaram-lhe muito: 
“O meu pai ensinou-me a interes-
sar-me por muitas coisas diferen-
tes. Como arquiteto, ensinou-me 
a olhar para as cidades. A minha 
mãe passou-me a coragem de partir 
à aventura e o amor às coisas mais 
pequenas, como o artesanato.”
E dos irmãos, herdamos alguma 
coisa? “Não herdamos, mas vamos 
aprendendo. Com os meus dois ir-
mãos aprendi o mais precioso de 
tudo, que é a tolerância absoluta.” 

Somos muito valentes!
Passou uma parte da infância lon-
ge de Portugal. “Em 1975, a minha 
mãe teve uma bolsa para Reading e 

tir demasiado protegida entre um 
irmão e um namorado, e acabou 
por sair. Fez mais jornalismo, livros 
e televisão. “A televisão ensinou-me 
a ultrapassar a minha timidez. Mas 
até hoje faz-me impressão um jor-
nalista vestido como se fosse para 
o baile. Um jornalista não deve ser 
a estrela, deve apontar a luz a ou-
tra pessoa.” 
E ao fim destes anos como empre-
sária, o que é que a crise mudou 
na sua vida? “Acho que nos mudou 
a todos. Começámos a consumir 
com mais cabeça, a pensar antes 
de comprar, a perceber a lógica das 
nossas escolhas. Aprendemos eco-
nomia, o que é sempre útil. E 
aprendemos que afinal somos mui-
to valentes!” 

eu fui com ela. A seguir esteve um 
ano em Paris.”
Quando Catarina voltou a Portu-
gal, tinha nove anos. “Estar fora foi 
uma das melhores experiências da 
minha vida. Hoje em dia poupam-
-se muito as crianças às dificulda-
des, crescem superprotegidas, sem 
descobrirem que são capazes de so-
breviver a várias coisas. Para mim 
mudou muita coisa: vinha de uma 
casa com muita gente, e de repente 
estava num sítio estranho, só com a 
minha mãe, e não falava a língua. 
Mas deu-me experiência e capaci-
dade de atenção.”
Em adolescente dedicou-se a fa-
zer chapéus, uma arte em vias de 
extinção. Depois foi para o ‘Inde-
pendente’, mas acabou por se sen-

Veja o vídeo do ‘making of’
            em activa.pt


