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O ano de 2020 foi difícil para todos e também para nós.
A Vida Portuguesa viu-se obrigada a fechar portas de lojas,
quer temporária, quer definitivamente, mas no seu coração
– que é a equipa – continua unida, viva e presente.
Chegados ao Natal, a mais especial das épocas, queremos
mostrar apenas o melhor e o nosso melhor são as pessoas.
Fizemos um guia de presentes de Natal recorrendo
aos “especialistas que trabalham nesta casa”.
Por razões logísticas ou pessoais, nem todos estão neste
guia mas a intenção é clara: quisemos agradecer-lhes,
homenageá-los tirá-los da sombra e dá-los a conhecer.
Apresentamos de seguida alguns dos rostos que fazem
A Vida Portuguesa bem como as suas melhores
sugestões e produtos preferidos.
Finalmente, a todos os clientes e amigos,
desejamos um feliz natal
e um grande ano de 2021.

Catarina Portas

Todos sabem que temos os melhores presentes mas o difícil era escolher.
Resolvemos o problema por si, com o “Cartão Presente” d’A Vida Portuguesa.
Com este cartão poderá oferecer uma presente pessoal, bastando que opte pelo
valor que quer dar e deixando a escolha dos objectos para o presenteado.
Peça mais informação sobre este artigo nas nossas lojas.

1.

2.

3.

4.

Luísa Abalada
Loja do Porto

O Natal da Luísa vai ser bastante diferente
dos anteriores: em ano de confinamento, não
vai poder passar a consoada com os pais. Para
compensar, vai fundar novas tradições, numa
casa nova, com o namorado e o cão. Vai haver
ceia a preceito, com mesa posta, polvo e grelos
num Natal mais reduzido e essencial em que o
que importa são os sentimentos: “estar à volta
da mesa, comer, beber e conversar”.
Aos sete anos, recebeu um dos presentes que
mais a marcou: um boneco careca “daquele
horrorosos que pareciam bebés (...) e era o que
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eu mais queria naquela altura, não sei bem
porquê, coisas da meninice!”
Sempre a pensar na menina que existe dentro
de si, a Luísa escolheu presentes que gostaria
de receber e que representam o luxo da simplicidade. “Escolhi este tapete, um trabalho
que conjuga a simplicidade com a nobreza da
lã em estado natural.(...) Já o livro dos artesãos
do Paiva é mais uma homenagem à Helena,
colega de trabalho d’A Vida Portuguesa (e uma
das autoras do livro), uma pessoa que gostei
muito de conhecer nesta casa”.

1. Tapete de Lã de Puxadinhos (Vários modelos e tamanhos – preço sob consulta) 2. Livro “Os Últimos Artesãos do Vale do
Paiva” | Ed. Planeta Vivo €38,00 3. Novelo de Lã Beiroa | Retrosaria €10,20 4. Brinquedo Camionete Grande em Madeira €18,80

1.

5.

4.

6.

2.

3.

Margarida Alfacinha
Escritório Sede

A Margarida não é o Pai Natal – é mais bonita e não desce pela chaminé – mas n’A Vida
Portuguesa é quem sabe tudo sobre presentes
que agradam aos clientes mais exigentes. Durante mais de 10 anos dirigiu a primeira loja
do grupo na rua Anchieta e hoje trabalha nos
bastidores: a fazer propostas, a criar mimos e
cabazes, a escolher aquela coisa absolutamente perfeita para oferecer a duzentas pessoas ou
“aquela” pessoa especial.
Para criar os cabazes usa muitas vezes critérios cromáticos – talvez por causa do seu
passado no design gráfico e do seu trabalho
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como pintora – e também foram esses que
orientaram essa selecção.
Reuniu um conjunto de produtos de tons
vibrantes mas todos à volta das cores primárias, “porque é a partir delas que se podem
construir todas”.
Acha que este Natal vai ser diferente porque a
possibilidade de congregação da família está
ameaçada mas tem esperança de que se encontrem formas de contornar a questão. Pelo
sim, pelo não, a lata de bolachas da Paupério é
a pensar em toda a família, para partilhar na
tarde preguiçosa do dia 25, se isso for possível.

1. Livro “O Livro dos Quintais” | Ed. Planeta Tangerina €13,90 2. Folha Couve Caracol | Bordalo Pinheiro €33,00 3. ArtGraf
Tailor Shape cores primárias | Viarco €20,30 4. Caderno Estrelado | Serrote €9,00 5. Manta Pequena 130 x 180 cm | Burel
€87,00 6. Lata Biscoitos Finos 900g | Paupério €19,40

1.

2.

5.

3.
4.

O presente mais memorável foi oferecido pela
avó e dividido entre ela e a irmã; um carrocel
pelo qual suspirava há meses na montra de
uma loja de brinquedos do bairro onde vivia.
Mesmo com muitas peças perdidas, ainda hoje
o tem e continua a encantar.
Não há grandes dúvidas sobre o que é importante: “Para mim, não há Natal sem fritos. Sou
muito gulosa e passo o ano todo à espera dos
doces desta altura. Gosto tanto dos fritos que
costumo enviar um email de feliz Natal aos

Ana Almeida
Escritório Sede
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meus amigos e tem sempre o mesmo assunto
que é ‘fritos felizes’”.
A única coisa que conta mais do que os fritos
é a família, mesmo que reduzida e nuclear, por
isso escolheu coisas para desfrutar em família:
sementes para plantar, jogos de tabuleiro e um
licor.
Ao seu sobrinho que só fala inglês, vai oferecer
“um livro muito giro da Joana Estrela, pois tal
como o protagonista da história, ele também
gosta muito de usar vestidos”.

1. Jogo de Tabuleiro “Paga e Cala” | Majora €29,00 2. Licor de Café “Bicabagaço” | Lima Fortuna €19,50 3. Cartas de Jogar
Ilustradas | Litografia Maia €7,80 4. Livro “James’s Dresses” | Ed. O Panda Gordo €6,00 5. Pacote de Sementes Flora Autóctone
| Sementes de Portugal €4,75

1.

2.

3.

5.

7.

4.

6.

8.

Ricardo Barbeito
Loja do Mercado da Ribeira

Quando era pequeno tinha muitos remoinhos no cabelo. Farto dos caprichos do couro
cabeludo demasiado rebelde, foi aos cinco ou
seis anos que decidiu experimentar usar mel
para tentar domar as madeixas. Não funcionou, mas durante muitos anos esta peripécia
foi contada e recontada à mesa, não só no Natal como noutras reuniões familiares.
Além de protagonista desta história, o mel
é um dos ingredientes da famosa poncha
madeirense e é uma das sugestões de presente de Natal do Ricardo, que já acusa algumas
saudades de casa. Se calhar foi por causa dessa
p. – 6

nostalgia que escolheu uma série de produtos
oriundos da ilha da Madeira.
Este ano, depois de alguns anos sem o fazer,
o Ricardo já tinha comprado bilhete de avião
para ir passar o natal à Madeira mas a pandemia trocou-lhe as voltas.
Sem certezas do que vai acontecer, se acabar
por passar o 25 de Dezembro em Lisboa,
terá a companhia de amigos e do seu cão Gin
Tónico. Para cumprir a tradição, vai cozinhar
um almoço de Natal à madeirense: carne
de vinho e alhos, e como não podia deixar
de ser, poncha caseira.

1. Bolsa “Mochilha” €35,00 2. Kit Nota Bem | A Vida Portuguesa €6,00 3. Rebuçados de Funcho | Fábrica Sto António €2,30
4. Rebuçados de Mel de Cana | Fábrica de Sto António €2,30 5. Mel Flores Laranjeira 300 g | Euromel €4,75 6. Poncha da
Madeira €11,00 7. Pau de Poncha em Madeira €9,20 8. Bandeja 2 Divisões Banana da Madeira | Bordalo Pinheiro €22,00

1.

2.

3.

4.

6.
5.

Pedro Batista
Escritório Sede

O Pedro compra todos os anos novas figuras de
presépio, das tradicionais. Já tem tantas que
ocupam duas prateleiras cheias na estante de
casa. No meio da paisagem há tantos animais
que parece mais a recriação de uma quinta do
que a cena da natividade.
Ao longo da vida, recebeu vários presentes
memoráveis, quase sempre porque os considerava demasiado adultos para a sua idade:
um scrabble quando mal tinha aprendido a
ler ou um relógio com um mostrador a imitar
madeira quando tinha nove ou dez anos. Mas
também houve telescópios e microscópios.
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À época tudo lhe pareceu “espectacular”.
No Natal não podem faltar os filmes “Sozinho em Casa”, pois são o ruído de fundo dos
almoços de família (apesar de ninguém os
prestar atenção).
Entre os objectos que escolheu para oferecer
está o jarro da Secla que quer para si desde
que mudou de casa há dois anos. Pensa sempre que “é desta” que vai comprar um, mas
ainda nunca aconteceu e por isso aqui fica
a dica para os amigos do Pedro, que lhe
queiram oferecer.

1. Saco de Lona | A Vida Portuguesa €9,90 2. Livro “Museu Infinito” | Ed. CML/MUDE €20,00 3. Jarro Canelado | Estúdio
€30,00 4. Garrafa de Gin do Montado | Black Pig €40,70 5. Figuras de Presépio dos Açores €3,00 6. Sabonete Frutos
e Legumes Tomate 160 g | Ach Brito €5,00

1.

2.

3.

4.

5.

Nuno Carmo
Loja Online

O melhor presente de Natal que o Nuno se
lembra de ter recebido é um brinquedo: um
enorme camião TIR que lhe foi dado quando tinha sete anos e cuja carga era uma ponte
que quando montada ocupava toda a área do
seu quarto. À época, era a melhor coisa que o
Nuno podia receber, uma vez que o seu sonho
de criança era tornar-se camionista.
Como a vida dá voltas muito engraçadas, hoje,
apesar de não ser camionista, não anda assim
tão longe, visto que na empresa o Nuno é o
“senhor online”. Sendo uma das partes do incrível duo (a par de Susana Jubilado) que lidera
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as vendas no nosso site e respectiva loja, ele
é responsável por milhares de entregas pelo
país, pelo continente e pelo mundo ao longo
do ano. Em Março, quando todas as lojas encerraram, encheu-se de coragem e ficou sozinho a tratar de fazer chegar bens essenciais a
quem os pedia a partir de casa.
Como presente vai oferecer o livro “Tranglomango” de Joana Estrela, para uma amiga
grega que há uns anos estudou Literatura
Portuguesa, nos Açores. “Acho uma forma
divertida de ela ficar a conhecer uma cantilena
tradicional do país”.

1. Livro “The Hard Life” | Lars Muller Publishers €45,00 2. Livro “O Mais Profundo É A Pele” | Ed. CML/MUDE €15,00
3. Jogo Mini basketball €9,90 4. Livro “Lisboa, Cidade Triste e Alegre” | Circulo do Livro €50,00 5. Livro “Tranglomango” |
Ed. da Autora €10,60

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Sofia Carvalho
Loja do Porto

Num ano tão diferente dos outros, em que o
frio e o confinamento apertam, as escolhas
da Sofia recaíram todas sobre produtos para
aconchegar a alma.
Estudou pintura nas Belas Artes do Porto e
aos doze anos ofereceram-lhe um livro de trabalhos manuais, aquele que foi o presente de
Natal mais especial que já recebeu.
Este Natal vai ser passado só com a irmã, mas
algumas tradições são para manter e não vão
faltar doces, nem licores ou uma lareira acesa.
Quanto a presentes, oferece sempre um mi-

p. – 9

minho a si própria, mas costuma oferecer
pequenas coisas práticas e úteis, tudo com
um denominador comum.
No Natal, como no resto da vida, o que consola
é o conforto e nesse departamento, a Sofia não
tem qualquer dúvida quanto ao presente ideal:
“os chinelos de trapos da serra da estrela são
os meus preferidos. Desde que os calcei não
quero outros, são super quentinhos, confortáveis e não fazem barulho ao chinelar. É pura
realidade. Adoro-os.”

1. Chinelos | Naturlã €23,50 2. Jogo Cama Flanela 240 x 290 cm | Sampedro €82,00 3. Caixa de Papel Manteigueiro
“faça-você-mesmo” (preço sob consulta) 4. Postal | Azul Caramelo €1,00 5. Licor de Marmelada 700 ml | Botica €19,90
6. Bolachas de Gengibre | Fábrica Sto António €3,60 7. Tablete Chocolate Leite com Trufa 90g | Arcádia €5,00

1.

2.

3.

4.

5.

Francisca Alves Costa
Loja do Porto

Só dá presentes (e adora oferecer), dos
quais gosta mas também que façam sentido para quem os recebe. Destacou “Cimo de
Vila”, um livro de Carlos Tê sobre o Porto,
com ilustrações de Manuela Bacelar porque
é orgulhosamente uma mulher do Norte.
A Francisca Alves Costa é desde sempre a
gerente d’A Vida Portuguesa na Invicta.
Ainda hoje, não pode entrar numa boa papelaria sem que lhe apeteça comprar tudo.
Não surpreende que o presente natalício
que mais recordações lhe traz seja uma
caixa de lápis de cor que lhe foi oferecida
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quando tinha oito anos: “era fantástica,
de madeira e tinha dois andares. Ainda
a tenho. Foi especial porque foi surpresa e
adoro colorir”. Entre as suas sugestões também está uma versão actualizada pela Viarco
desta caixa que a fez sonhar em menina.
Se as coisas continuarem como estão, passará pela primeira vez o Natal na sua própria casa com os filhos: não seria o mesmo sem
estar perto da família ou sem o esparregado
de grelos com ovos escalfados que só come
nesse dia.

1. Caixa de 24 Lápis de Cor Water Colours | Viarco €33,30 2. Melro | Laboratório d’Estórias €49,50 3. Livro “Cimo de Vila”
| Ed. Afrontamento €25,00 4. Brinquedo de Chapa Carro Bicudo €16,00 5. Caderno A6 “Vasco” | Emílio Braga/A Vida
Portuguesa €9,00

2.

1.

3.

5.

4.

6.

Sónia Costa
Gabinete de Design

Uns óculos de sol especiais ou um rádio
para o carro – porque gosta muito de cantar
enquanto conduz – são alguns dos presentes de
Natal mais memoráveis que já recebeu. Foram
oferecidos pelo namorado que a mima muito
e gosta de lhe dar presentes. Mas há também
aviões de vários tamanhos, de prata ou madeira, que o pai (ourives de profissão) começou a
fazer para lhe dar quando lhe disse que aquilo
que mais gostava de fazer era viajar.
O Natal da Sónia, passado só com a família
mais próxima, num núcleo muito pequenino,
não se adivinha diferente dos anteriores. Será
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ela a fazer a distribuição dos presentes à meia-noite, cargo do qual nunca foi deposta, mesmo depois de ter nascido o sobrinho e já não
ser o elemento mais novo da família.
As sugestões de presente da Sónia são ecléticas e vão das cerâmicas das Caldas da Rainha
– uma homenagem à cidade onde estudou e viveu – ao clássico açucareiro de melamina ou
a uma gravura com escaravelhos da Serrote,
marca da qual é fã desde sempre.

1. Gravura “Oito Escaravelhos” | Serrote €64,00 2. Fruteira/Prato de Cortiça Grande €16,50 3. Jarra Baixa Pingo | Estúdio
€22,50 4. Açucareiro com Asas Melamina €11,70 5. Ardósia Grande €6,00 6. Toalha “Ceifeiras” em Bordado Tradicional
de Guimarães (Vários modelos e tamanhos – preço sob consulta)

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Sandrine Dinis
Escritório Sede

A Sandrine nasceu em França e é por altura do
Natal que costuma ter mais saudades: da neve
e do frio, das tradições e comidas de casa, dos
pais, do irmão e dessa parte da família com a
qual cresceu.
Recebeu dois presentes de Natal absolutamente
inesquecíveis. O primeiro, quando tinha onze
ou doze anos e que concretizou um dos seus
maiores desejos: um walkman da marca Sony, de
cor vermelha e que tinha mesmo “walkman” inscrito no objecto. Anos mais tarde, o namorado –
que havia de tornar-se seu marido – ofereceu-lhe
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um salto de paraquedas, umas das experiências
mais marcantes da sua vida.
O Natal vai ser diferente se não puder estar
com a família do marido, como é hábito. Mesmo que a família opte por juntar-se, será de
máscaras e necessariamente mais distante,
mas a Sandrine acredita que essa distância
pode traduzir carinho e cuidado com todos,
num ano tão diferente dos outros.
Escolheu presentes para serem apreciados em
família porque no Natal e no resto do ano,
é a mais importante de todas as coisas.

1. Garrafa Vinho Tinto “Grainha” Reserva | Quinta Nova €15,50 2. Lata Chá Lisbon Breakfast | Companhia Portuguesa do
Chá€27,50 3. Jarro “Lisboa” | Costa Nova €52,00 4. Vaso Tradicional com Prato Pequeno €4,00 5. Biscoitos de Medronho
200 g | Zorra €4,50 6. Conj. de 3 Cadernos | Bela Silva / A Vida Portuguesa €9,90 7. Pacote Chá de Natal | CPC €5,00

1.

3.
2.

4.

Rafael Faria
Escritório Sede

O Rafael Faria faz parte da equipa d’A Vida
Portuguesa desde 2018 como fiel de armazém.
Nos tempos livres, dedica-se ao seu trabalho
de artista visual e aos passeios de bicicleta.
No Natal ou noutra época do ano, o Rafael só
pensa nas bicicletas... ou quase.
O melhor presente de Natal que se lembra
de ter recebido foi justamente uma bicicleta:
devia ter seis ou sete anos de idade e ainda se
lembra de chegar a casa, vindo de um jantar
de família depois da meia-noite e da alegria
de a ver pela primeira vez.
Nesta quadra, além da comida, a família
p. – 13

é o mais importante. Escolheu, por isso, como
sugestões de presentes, uns brincos à rainha
para a mãe e uma água de colónia para o pai.
Mas o resto foi todo a pensar na paixão pelas
bicicletas e nos passeios que faz com o
Dário, o namorado, aos fins de semana – e que
fizeram durante o período de confinamento –
na zona de Torres Vedras onde nasceu e vive.
A gravura da Serrote com as bicicletas é um
presente para o namorado e a marmita também, já a pensar nas merendas dos passeios
futuros.

1. Marmita Oval 16 cm | Mardouro €10,30 3. Gravura “Sete Bicicletas” | Serrote €80,00 3. Colónia “Oak Moss” 100 ml |
Musgo Real €65,00 4. Brincos “à Rainha” Ourivesaria Tradicional (Vários modelos e tamanhos - preço sob consulta)

2.
1.
3.

4.

5.

6.

Sara Gaspar
Loja do Intendente

Por todas as coisas que sabe fazer – estudou comunicação empresarial e trabalhou num atelier
de alta costura como modelista de vestuário, um
rigoroso ofício técnico – a Sara é uma mulher
independente. Para o Natal ou qualquer época
do ano, citou-nos um lema de vida, inspirado
pela nossa amiga Rosa Pomar: “’saber fazer é
mesmo um poder’ (...) fazer o máximo de coisas
possíveis, é a verdadeira independência”.
Acredita que os presentes deveriam dar-se sem
data, “sempre que tivéssemos vontade e que algum objeto nos fizesse lembrar de alguém querido” e lembra que nem todos têm de ser comp. – 14

prados, podendo ser feitos por nós mesmos.
A ser comprados, que sejam produtos de
extraordinária qualidade ou objectos inspiradores. As escolhas da Sara recaem sobre um
azeite (como o Monterosa “um excelente azeite,
acho que é um presente seguro para qualquer
pessoa”) ou o novo livro de Sérgio da Silva –
“Portugal, Art de Vivre et crèation” – sobre a
jovem geração de artistas e criadores nacionais.
“Seja um presente grande ou pequeno,
é a intenção, o imaterial adjacente ao presente,
que tem valor.”

1. Livro “Portugal - Art de Vivre et Création” | Editions de La Martinière €34,90 2. Azeite Picual 500 Ml | Monterosa €20,00
3. Brinquedo Cogumelo de Cortiça | Elou €34,95 4. Brinde em Prata “O Banco dos Namorados” | Fava €30,00 5. Prato
Marcador 34cm “Lisboa” | Costa Nova €38,50 6. Cataplana Tradicional (a partir dos € 45)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Alexandra Melo
Loja do Mercado da Ribeira

A Alexandra nasceu em Lisboa, mas porque
o pai era engenheiro florestal, as primeiras
memórias de Natal são de Lamego: do cheiro
forte a pinheiro, de ter a árvore de Natal maior
e mais bonita da região. Também nunca se vai
esquecer de uma casa de bonecas que recebeu
quando tinha quatro anos, mandada fazer pelos pais a um marceneiro. Sem saber, nascia a
paixão pelo artesanato, pela manufatura, pelos
materiais naturais e as suas origens.
Desde esses tempos que viajou e viveu pelo
país inteiro, conheceu e contou histórias destes
objectos e de quem os faz, teve lojas, mudou
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de vida e hoje está à frente da loja do Mercado
da Ribeira.
Acha que este Natal vai ser diferente porque
o ano também foi mas, se nos obrigaram a
parar, podemos aproveitar para pensar no que
queremos a partir daqui.
Mais do que simples sugestões de presentes,
estes objectos preferidos da Alexandra Melo
são visões de futuro: de cestos intemporais ao
aroma do alecrim, todas as sugestões nos falam
de sustentabilidade, tradição, respeito pela Natureza e universalidade da cultura Portuguesa.

1. Cesto de Cana com Tampa €40,00 2. Livro “Azulejos Padrão Lisboa” | Ed. Majericon €20,00 3. Alfineteira Coração | Kitty
Olive €9,00 4. Creme de Mãos Alecrim 30 ml | Bênamor €6,40 5. Creme de Pés Alecrim 90 ml | Bênamor €13,90 6. Frasco
com Rosas | Companhia Portugueza do Chá €6,50 7. Champô Sólido | Amor Luso €5,50

1.

2.

Catarina Portas
Fundadora e CEO

Para todos os que conhecem e gostam d’A Vida
Portuguesa, a Catarina dispensa apresentações.
Há 10 anos fundou a empresa e ao longo do tempo reuniu uma equipa de gente talentosa que é
ao mesmo tempo uma grande família.
Todos os anos, em Dezembro, organiza um
jantar para que todos possam estar juntos.
Os presentes que recorda com mais carinho
são aqueles que a equipa compra em conjunto
para lhe oferecer, todos os anos, nessa noite
de festa: já foram canetas, chapéus e luvas ou
gira-discos portáteis.
Para além das coisas mais óbvias, o que não
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pode faltar no Natal da Catarina são velas, chás
de Natal (blends com especiarias aromáticas a
pensar no frio) e enfeites de árvore de Natal
que vai trazendo das viagens que faz.
As sugestões da Catarina são simples: “dois produtos que só existem porque nós quisemos que
existissem”: as andorinhas (da Bordallo Pinheiro)
– como não podia deixar de ser, até porque
se transformaram num símbolo d’A Vida
Portuguesa – e a caixa dos clássicos da perfumaria portuguesa, um produto “desejado durante
muitos anos, com os meus artigos preferidos,
em tamanhos que podem viajar e a bom preço”.

1. Caixa Clássicos da Perfumaria Portuguesa | A Vida Portuguesa €30,00 2. Andorinha em Caixa | Bordalo Pinheiro/A Vida
Portuguesa (a partir de € 10,90)

1.

2.

3.

4.

Sílvia Reis
Loja do Chiado

Para a Sílvia, não há Natal sem bilharacos –
um doce feito à base de abóbora cozida, frito e polvilhado com açúcar e canela —, uma
tradição da zona de Aveiro, de onde é natural.
Todos os anos tem fome antes da hora da ceia
da consoada e a avó frita alguns só para ela,
para que os possa comer quentinhos antes do
jantar: “são muito feios e muito bons”.
Também é a avó que trata do pinheiro que
a cada ano está mais extravagante: aparecem
sempre enfeites novos mas os antigos vão transitando e cada vez há menos ramos verdes à vista.
Para dizer a verdade, a Sílvia gosta de quase
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tudo no Natal. De estar com a família, das
decorações, das comidas e dos presentes:
de dar e de receber.
O melhor presente de Natal que já recebeu foi
dado pela mãe: uma máquina de costura que
veio consigo para a universidade e que a tem
acompanhado em aventuras da vida adulta.
Mas dar é igualmente especial. A lata de sortido
da Paupério vai oferecer à sua vizinha Joana
como forma de agradecimento pelas flores
que ela lhe levou todas as semanas, durante
o confinamento.

1. Ceira Tradicional (Vários modelos e tamanhos – preço sob consulta) 2. Lata Sortido Clássico 450 g I Paupério €14,70
3. Caixa de Lápis de Cor Reedição “Meninos” | Viarco/A Vida Portuguesa €8,50 4. Toalha de Mesa em Linho com Bordado
de Viana | Isilda Parente (Vários modelos e tamanhos – preço sob consulta)

1.
2.

3.

4.

5.
6.

Joana Saragaço
Loja do Chiado

A Joana Saragaço estudou nas Belas Artes
e antes de ser nossa colega, começou por ser
nossa cliente.
Quando tinha treze ou catorze anos, apareceu
debaixo da árvore de Natal um embrulho
em forma de bacalhau que intrigou toda a
família: que lá poderia estar dentro e a quem
se destinaria?
Na consoada, esse “bacalhau” acabou por
revelar-se um cavalete (com telas e tintas) e era
um presente para a Joana, que desde pequena
gosta de pintar e ainda hoje o faz.
O Natal não é o mesmo sem os sonhos de
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cenoura ou os pais natais com purpurinas e
o pinheiro artificial da avó, que são os mesmo há trinta anos: não são os mais ecológicos
mas são os mais práticos. Passada a quadra,
os enfeites voltam ao sótão e serão os mesmos
no ano que vem.
As tradições familiares serão idênticas mas
prevêem-se numa escala mais pequena.
Escolheu presentes a pensar sobretudo na
família e principalmente nas avós: para uma
delas o Bule – porque é lindo e ela gosta de chá
– e para a outra uma manta alentejana, como
as suas origens.

1. Infusao Pes e Folhas de Ginja 30 g | Frutóbidos €3,50 2. Bule “Estoril” | Estúdio €41,90 3. Figuras de Presépio dos Açores
€3,00 4. Caixa de 12 Lápis Reedição Histórica | Viarco €10,60 5. Caderno A5 “Amália” | Emílio Braga/A Vida Portuguesa €11,70
6. Manta Alentejana | Fabricaal (Vários modelos e tamanhos – preço sob consulta)

1.

2.

3.

4.

Marisa Silva
Loja do Intendente

Nasceu no Minho, onde na noite de Natal
costuma gear.
A tradição é de uma família grande e calorosa
que com o passar do tempo foi ficando mais
pequena: “no meu Natal já faltam pessoas, essa
é a grande falta.(...) Hoje em dia passo com os
sobrinhos ‘a serem felizes porque acreditam
que o Pai Natal vive em Viana, gosta de sopa e
não vê televisão’”.
Os livros foram, são e serão sempre muito importantes na vida da Marisa.
Era muito pequena quando recebeu o mais especial de todos, que guarda até hoje, nas mãos
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e na lembrança: a parábola “O velho, o Rapaz
e o Burro” ilustrado por Tossan. “Eu não
sabia nada ainda, mas este livro já ensinava
muita coisa sobre o caminho e a independência
de cada um em relação à opinião dos outros.
Linhas mágicas, as de Tossan, o Grande!”.
Sugere um objecto de afecto: o livro do Zeca
será sempre um presente especial ligado às memórias. “A zona de Carreço, aquela tira de mata
de pinheiros junto ao mar é um lugar da minha
infância. (...) e ainda estão vivas pessoas que
conheço que contribuíram para o crowdfunding que permitiram esses concertos…”

1. Caderno A7 “Milú” | Emílio Braga/A Vida Portuguesa €7,80 2. Garrafa de Vinho Tinto “Altano” Biológico €8,10 3. Disco/
Livro “José Afonso ao Vivo” | Ed. Tradisom €60,00 4. Starter Bag Beringelas | Life In A Bag €10,00

1.

2.
3.

4.

5.

O sorriso da Sissi não o deixa desmentir: é
uma pessoa otimista. Para ela, este Natal não
vai ser muito diferente dos outros, sobretudo
se para a ceia não faltarem as caras de bacalhau, os alhos e os nabos.
O melhor presente que se lembra de ter recebido foi um conjunto com uma sachola e um
par de socos, tinha ela cinco anos. A família
ofereceu-lhe os utensílios porque desde

Sílvia Silva
Loja do Porto
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pequena adorava ajudar a mãe e a avó no quintal: “tirava grande proveito da terra e essa alegria e satisfação acompanhou-me sempre”.
Sabendo desta história, é mais fácil perceber
o denominador comum das escolhas da Sissi:
um mundo de objectos para viver ao ar livre,
trabalhar e tirar partido da terra. Haverá
melhor desejo de Natal?

1. Regador Grande de Jardim 10 lt €7,90 2. Marmita Baixa com Vedação 14 cm | Mardouro €13,00 3. Socas Ricas Cor Natural
€37,70 4. Almanaque “O Seringador” €2,30 5. Pacote de Sementes Flora Autóctone | Sementes de Portugal €4,75

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

Maria João Soares
Loja do Chiado

A Maria João já passou connosco muitos
Natais na loja do Chiado.
Em casa dela, a tradição é esta: colocar o sapato ao pé da árvore e ficar a ver cada uma das
pessoas a abrir as suas prendas de manhã, do
mais novo para o mais velho, um de cada vez,
de pijama. Desde sempre – e simbolicamente
para sempre – que no sapatinho da Maria João
estão as camisolas de lã feitas pela avó (e mais
tarde pela mãe) e as toalhas de renda bordadas
pelas duas avós. Era na casa das avós que costumava comer as Lenas, que mais tarde veio a
reencontrar n’A Vida Portuguesa.
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Este ano, talvez a família seja mais reduzida
mas pode valer o sacrifício “porque os Natais
futuros são urgentes, este vai passar devagar
demais.”
As sugestões da Maria João são poéticas e
de emoções fortes que vão do amor à guerra:
“a dupla Paulo e Virgínia é ideal para celebrar
o amor, bem como a forma do coração que é
ideal para oferecer aos amigos solitários, para
os inspirar! (...) O livro da guerra é um achado,
uma relíquia para dar aos novos e aos velhos
(...) Eu acho que é um livro de libertação, serve
para qualquer um”.

1. Paulo e Virgínia | Bordalo Pinheiro €275,00 2. Livro “A Guerra” | Ed. Pato Lógico €13,50 3. Calendário Ilustrado 2021 | APCC
€3,00 4. Bolachas Santas Lenas | Paupério €5,70 5. Livro “Aqui É Um Bom Lugar” | Ed. Planeta Tangerina €18,90 6. Sabonete
Frutos e Legumes Romã 160 g | Ach Brito €5,00 7. Forma para Bolo Coração Média | Mardouro €18,00

3.

2.

1.

4.
5.

6.

Inês Vidal
Gabinete de Design

A Inês Vidal é original em muitos aspectos.
O seu percurso n’A Vida Portuguesa começou
há mais de dez anos com montagens de lojas,
depois integrou vários projectos em regime
freelancer, e regressou “a casa” em 2018 como
assistente da Catarina Portas e produtora no
gabinete de design.
É formada em design de produto, mestre
em design de embalagem, mas tem trabalhado
sobretudo como produtora porque segundo
ela “gosta de pôr as mãos na massa”.
Apaixonadamente dedicada à causa do ambiente, escolheu objectos que reflectem essas
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7.

preocupações, como é o caso da bilha de leite,
uma “embalagem” que ainda chegou a utilizar na infância e que representa os valores da
utilidade e reutilização em que acredita.
O Natal da Inês Vidal tem de ter um presépio,
que sempre fez mais parte do seu imaginário
da época do que bolas ou enfeites. Vai passar o
Natal com a família próxima, no Alentejo que
será sempre o lugar a que chama casa.
Dos presentes, o sabonete com corda para
o pai é um obrigatório, que não se habitua ao
gel de banho e todos os anos lhe pede o mesmo.

1. Bilha de Leite 500 ml | Mardouro €7,50 2. Sabonete com cordão Black Edition | Musgo Real €24,00 3. Lata Chá de Natal
| Companhia Portugueza do Chá €19,00 4. Lambrilha | Viúva Lamego €5,05 5. Creme de Mãos Alantoíne 50ml | Benamôr
€9,90 6. Regador Pequeno 1,5 lt €2,90 7. Bebedouro para Pássaros (com argola de pendurar) €2,90

Todas as fotografias deste guia foram realizadas por
Laura Araújo (Lisboa) e Sofia de Oliveira Alves (Porto).
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