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Catarina Portas

Uma vida 
Portuguesa

A menina que outrora quis ser modista de chapéus é hoje 
uma empresária de sucesso, reconhecida a nível mundial.

Por sandra Cáceres Monteiro  Fotografia antónio gamito

N
asceu há 42 anos, em Lisboa, e orgulha-se de  
sempre ter vivido junto ao Museu de Arte Antiga, 
na zona ribeirinha da cidade. Filha do arquiteto 
Nuno Portas e de Margarida Gomes de Sousa Lo-
bo, estudou no Liceu Francês e, em criança, viveu 

alguns anos entre Inglaterra e Paris, com a mãe. Aos 16 anos, Ca-
tarina de Sousa Lobo Martins Portas anunciou à família que que-
ria ser modista de chapéus de Alta Costura. Ainda trabalhou qua-
se três anos nesta arte, até que iniciou o seu percurso de jornalista 
ao lado do irmão, Paulo Portas, no jornal O Independente. Da 
curiosidade pelos produtos de Portugal do antigamente nasceu  
o negócio que, hoje em dia, abraça quase como uma causa. A Vida 
Portuguesa, em pleno Chiado, é uma loja típica que vende artigos 
de marcas como Bordalo Pinheiro, Viarco e Ach. Brito, entre ou-
tras. Os Quiosques de Refresco, que dão um colorido especial à 
cidade, são também propriedade sua. Em 2009 foi distinguida 
pela revista Monocle como uma das vinte pessoas a nível mundial 
a precisar de um palco maior. No início deste ano, integrou a lista 
da revista Wallpaper de talentos globais que ditam as tendências 
do futuro. Afinal, quem é a rapariga de quem tanto se fala?

Como é que fica o seu ego com estas distinções?
É sempre uma surpresa muito agradável. Sobretudo porque, em 
ambos os casos, os jornalistas que fizeram os artigos conhecem 
bem o meu percurso profissional e o conceito da loja.
a Vida Portuguesa tem sido a menina dos seus olhos? 
Sim, já há alguns anos... [Risos] Isto tudo começou com uma 
pequena aventura, eu nunca tinha estado na área do comércio, 
embora sempre tenha entendido que o comércio poderia ter  
este lado cultural. Nas minhas viagens à Índia, gostava imenso 
de espreitar as lojas e os mercados. Sempre me interessei pelos 
objetos do quotidiano. 
Que projetos tem para a marca?
Este ano, queremos alargar os nossos produtos exclusivos. Gos-
távamos de apostar na internacionalização. Já vendemos para 

algumas lojas no estrangeiro, mas queremos aumentar esse  
número e provar que este tipo de produtos tem qualidade e faz 
tanto sucesso lá fora como cá dentro. E, além disso, no estado 
em que está a nossa economia, o nosso primeiro pensamento 
todos os dias deveria ser: comprar português e exportar!
Porquê a escolha destes produtos antigos? Parece estar implícita 
uma certa nostalgia...
Não, de todo. Não existe qualquer tipo de nostalgia. Sempre  
gostei deste género de artigos. No fundo, cresci com eles... Existe 
uma característica em Portugal que é muito peculiar: como nós 
tivemos um mercado fechado durante várias décadas, muitos 
produtos conservaram as suas embalagens antigas e isto é,  
de facto, uma originalidade a nível europeu. Portanto, o que aqui 
há uns anos poderia parecer desatualizado, hoje ganhou graça.  
E as fábricas que continuam a produzir estes produtos têm  
sempre uma história muito interessante para contar. No fundo, 
como jornalista, fui investigar e descobri um campo de pesquisa 
que estava por explorar e com o qual me divirto imenso. 
Quem são os seus clientes?
Mais portugueses do que estrangeiros, e pessoas de todas  
as idades e estratos sociais. É muito interessante quando  
aparecem várias gerações juntas aqui na loja.
a Catarina ‘salvou’ a Fábrica Bordalo Pinheiro. É uma mulher 
de causas?
Sou, quando vejo alguma coisa com a qual não concordo ou que 
acho injusta. O encerramento da Fábrica Bordalo Pinheiro era 
um absurdo. Já tinha visto a Secla fechar, uns meses antes, uma 
coisa que me tinha deixado tristíssima. Era uma grande fábrica  
de cerâmica portuguesa... Quando comecei a perceber que a  
Bordalo Pinheiro ia pelo mesmo caminho, telefonei à Joana  
Vasconcelos e, juntas, fizemos um abaixo-assinado e falámos  
com uma série de gente... Foi daí que nasceu também a ideia  
do Jardim Bordalo Pinheiro, que hoje em dia pode ser visto  
no Museu da Cidade. 
e nunca pensou seguir a carreira política?

Vestido de malha de algodão 
Missoni, na Loja das Meias



56  luxwoman / junho junho / luxwoman 57

No ‘Sofá Vermelho’.

Aos 5 anos, com os pais, Nuno Portas 
e Margarida Gomes de Sousa Lobo.

Nos tempos 
em que foi 
aprendiz 
de costureira 
de chapéus 
de Alta 
Costura.
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Eu e o meu irmão Paulo construíamos cidades 
inteiras em papel. O Paulo desenhava maravi-
lhosamente e fazia bandas desenhadas com 
milhares de personagens.
até que, mais tarde, acabaram por trabalhar 
os dois n’o Independente... 
Quando o Paulo fundou O Independente, eu 
queria fazer História de Arte e chapéus de Alta 
Costura... Andava ali meio perdida... Mas, na al-
tura, tinha um namorado, o Jorge Colombo, que 
era o diretor gráfi co do jornal e passava lá a vida. 
Comecei a ajudar no que era preciso e, como 
estava sempre a dar ideias e não havia ninguém 
para as concretizar, o Paulo sugeriu-me que as 
fi zesse eu. A primeira dessas ideias, que acabou 
por ser uma coisa que fi z durante anos, eram as 
‘Utilidades’. Na altura não havia nenhum jornal 
que tivesse, por exemplo, os restaurantes abertos 
ao domingo, coisas abertas fora de horas... 
e, depois da imprensa, veio a televisão...
Sim. Ainda trabalhei no Correio da Manhã 
Rádio, com a Margarida Pinto Correia, que até 
hoje é uma das minhas grandes amigas. 
A seguir fui para a Marie Claire, onde estive 
dois anos e meio com a Maria Elisa, e depois 
fui para a RTP, na altura com a Manuela 
Moura Guedes, onde estive primeiro na infor-
mação e só depois é que comecei a fazer pro-
gramas. O primeiro foi o ‘Raios e Coriscos’, em 
1993. Seguiram-se o ‘Frou Frou’, o ‘Falatório/
Juventude’, o ‘Onda Curta’ e o ‘Sofá Vermelho’.
a seguir ao ‘sofá Vermelho’, fugiu para a 
tailândia. sentiu necessidade de fazer uma 
pausa, de se reencontrar?
Resolvi tirar um ano sabático... Estava há oito 
anos a trabalhar como freelancer, o que, na 
maior parte dos casos, signifi ca não ter férias. 
O ‘Sofá Vermelho’ foi um trabalho muito inten-
sivo, fizemos 240 programas em seis meses, 
um por dia. Além de precisar de descansar, 
estava muito interessada em enveredar pelo 

documentário e, inclusive, tirar um curso, o 
que acabei por fazer em Paris. Fui sempre atrás 
daquilo que me interessava e me entusiasmava. 
Algumas vezes cheguei a mudar radicalmente 
de área. Mas não me arrependo de nada.
as viagens também têm feito parte da sua vida...
Viajar é, sem dúvida, uma das minhas paixões. 
Em pequena vivi em Inglaterra e, depois, em 
França, com a minha mãe. Aos 21 anos, comecei 
a ir para a Índia e acabei por fazer um livro sobre 
Goa, com a Inês Gonçalves. Já lá estive sete 
vezes... É um país que eu adoro! Que nos testa 
constantemente a tolerância...
além da Índia, por onde é que tem andado mais?
Gosto muito da Ásia. Já estive na Tailândia, no 
Camboja, em Macau, Hong Kong... Às vezes, 

tenho é a sensação de que conheço mal o meu 
país... Mas, em contrapartida, sempre conheci 
muito bem o artesanato português, graças à mi-
nha mãe que, desde cedo, me incutiu esse gosto.
Quais são os seus maiores medos?
Não acho que seja uma pessoa muito medrosa... 
Mas tenho medo de algumas coisas fatais, 
como a doença e a morte. Sobretudo, daqueles 
que me estão mais próximos...
a Catarina não conduz nem sequer tem carta. 
É uma das suas inseguranças?
Não tenho carta de condução porque gosto 
imenso de andar a pé. Ainda tentei duas vezes, 
mas não resultou. De qualquer forma, gosto 
imenso de andar de transportes públicos 
e tenho muitos amigos com carro... ●

Lisboa pelos olhos 
de Catarina Portas

Vestido de 
seda DKNY 
e sandálias 

de camurça 
Prada, 
ambos 

na Fashion 
Clinic

Vestido
Caramelo,

cinto de pele 
com aplicação 
de metal Fendi 

e pulseira de 
corrente metálica 

Marc by Marc 
Jacobs, tudo na 
Loja das Meias

Vista do Jardim 
de São Pedro de 

Alcântara.
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Como política ‘à séria’, não... Mas, atenção, 
eu acho que existe uma dimensão política 
muito grande nas nossas vidas e mesmo nos 
nossos gestos do quotidiano. O consumo, por 
exemplo, também é um ato político. Quando 
preferimos comprar um produto português
 de determinada fábrica, sabemos que estamos 
a premiar essa fábrica. Queremos que continue 
o seu trabalho... 
Houve uma altura em que quis ser modista 
de chapéus de alta Costura...
Pois foi [Risos]. Aos 16 anos anunciei lá em 
casa que queria ir para modista de chapéus. 
Uma decisão, à partida, um bocado bizarra, para 
quem estava no Liceu Francês e até tinha boas 
notas. A minha avó paterna, a avó Bina, tinha 
chapéus lindíssimos que me deixavam fascina-
da. A certa altura comecei a ficar intrigada, 
como é que aquilo se faria... Sempre adorei tra-
balhos manuais, acho que é uma coisa que re-
pousa imenso a cabeça. É bom para pensar, para 
meditar... Às tantas, também me apercebi de 
que era uma área que estava a desaparecer. Não 
havia ninguém em Lisboa com menos de 70 
anos que soubesse fazer chapéus de Alta Costu-
ra. Era, portanto, a meu ver, uma profi ssão com 
futuro! Tive então duas mestras: uma primeira, 
a D. Virgínia, que trabalhava na Laura Sobral 
de Sousa e, depois, quando a Laura Sobral de 
Sousa fechou, fui trabalhar com a Maria José, 
onde ainda fi z alguns modelos Christian Dior, 
para uma passagem da Ayer. Na altura havia es-
sa tradição de comprar aos costureiros franceses 
o modelo com direito de reprodução. Nós rece-
bíamos o modelo original, que deveríamos co-
piar rigorosamente para a passagem. Ainda tive 
a sorte de trabalhar quase três anos nessa arte.
Imagino que os seus pais tenham adorado 
a ideia...
Bem, acho que na altura devem ter ficado
bastante perplexos! Mas os meus pais, que 
sempre me deram uma educação exemplar, 
acharam que, neste caso, não deveriam repri-
mir-me e deram-me a maior força. Até foi 
a minha mãe que falou com não sei quem para 
eu fazer o estágio de aprendiza.
Foi uma adolescente rebelde?
Ui!!! A minha adolescência foi uma fase 
bastante conturbada... É melhor nem falarmos 
disso. [Risos]
a casa dos seus avós paternos, em Vila Viçosa, 
era o seu porto de abrigo?
Sempre passei as minhas férias escolares em 
casa da avó Bina e do avô Leopoldo. Nunca 
conheci os meus avós maternos, que morreram 
antes de eu nascer, era a minha mãe ainda mui-
to nova. Eram umas férias muito divertidas! 

UM MUSEU... “O Museu 
de Arte Antiga, porque 
desde pequenina que 
moro mesmo ali ao lado. 
Há também um museu, 
que eu acho uma delícia, 
que é o Museu Antoniano, 
na Igreja de Santo Antó-
nio, que tem uns altares 
giríssimos. Não sendo eu 
religiosa, acho sempre 
imensa piada a estas 
devoções populares.”
UM RESTAURANTE... 
“A Taberna Ideal.”
UMA ESPLANADA... 
“Gosto muito de comer na 
rua. Acho que é uma coisa 
maravilhosa, que huma-
niza muito as cidades. Por 
que não as do Quiosque 
de Refresco?! 
UMA VISTA... “A vista do 
Museu de Arte Antiga 
sobre o Porto de Lisboa. 
Adoro contentores, ado-

ro gruas... Se algum dia 
transformam a zona 
ribeirinha num relvado, 
atiro-me ao rio! [Risos.] 
UMA DISCOTECA... “Te-
nho uma grande afi nidade 
com o Lux. Não só pela 
admiração que sinto pelo 
Manuel Reis, mas também 
porque é um sítio onde 
vou imensas vezes.” 
UMA RUA... “A Rua Gar-
rett, que hoje em dia faz 
parte da minha vida. Acho 
que foi o Ramalho Ortigão 
que lhe chamou uma 
coisa que eu adoro: a 
ladeira vaidosa.
UMA RECORDAÇÃO... 
“Das lojas e mercearias 
antigas da Rua das Jane-
las Verdes.”
UM LUGAR ROMÂNTI-
CO... “O Jardim de São 
Pedro de Alcântara, ta-
buleiro de baixo.”


