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Quem vos procura mais são os clientes locais ou 
estrangeiros?

Nós somos um restaurante mais regional. Primeiro 
porque estou deslocado do centro de Ponta Delgada e 
quem vem aqui tem de ter meio de transporte e há mui-
to turista que não tem transporte próprio. 

Sempre fomos um restaurante mais virado para os 
locais. Quem nos procura durante o ano todo são os 
açorianos, por isso tenho de ter espaço para eles. Não 
posso aceitar só estrangeiros e os locais acabam depois 
por nos esquecer. Penso que a única forma de se sobre-
viver neste meio, porque não sabemos o que vai acon-
tecer daqui a 5 ou 10 anos, é continuar a cativar o nosso 
cliente regional para que se lembrem sempre de nós. 

É uma dificuldade estar longe do centro de Pon-
ta Delgada ou do centro da Lagoa?

Não estamos assim tão longe do centro da Lagoa, 
mas é uma dificuldade por dois ou três factores. Primei-
ro porque estamos distantes de Ponta Delgada. Segun-
do porque quando as pessoas saem para jantar querem 
beber socialmente, logo existe uma inibição por irem 
conduzir. 

Mas penso que se um restaurante faz uma boa 
comida, faz com que as pessoas acabem por vir. Mas 
temos de tentar ponderar e medir de forma a podermos 
preencher aquele vazio. Quando as pessoas se deslo-
cam ao restaurante sabem que vêm para uma experiên-
cia gastronómica diferente, num espaço aberto e verde 
e onde a gastronomia é boa. Esse é o principal chamariz 
para as pessoas se deslocarem ao restaurante.

Eu não vou a um restaurante só por ir, mas sim por-
que serve boa comida ou alguma coisa diferente daqui-
lo que possa fazer em casa.

Têm algum prato mais emblemático?
Temos uma ementa muito vasta. Mas ao fim des-

tes anos todos continuamos a ter o leitão como um dos 
pratos mais conhecidos. Mas hoje em dia tentamos ter 
pratos completamente diferentes do que os outros res-
taurantes façam. Mais não seja pelo nosos forno ser a 

lenha, o que faz logo um paladar diferente. 

Apesar de dizer que é mais virado para o cliente 
local, sentiu o aumento de turismo?

Sim. De há três anos para cá notou-se perfeitamente 
a diferença. Obviamente que antes tivemos uns tempos 
de recessão e agora o poder de compra está acrescido, 
mas o aumento de pessoa nos Açores tinha de implicar 
o aumento de tudo. Se bem que abriram mais restau-
rantes mas quando se tenta trabalhar bem, as pessoas 
reconhecem. Temos mantido mais ou menos o mesmo 
nível ao longo de 10 anos.

Dez anos é um marco. São mais as coisas boas 
ou as coisas más ao longo deste período?

São mais as coisas boas, obviamente que nos anos 
de recessão e com o aumento de impostos as coisas 
dificultaram-se gravemente. Hoje em dia onde senti-
mos mais dificuldade é na mão-de-obra. Infelizmente, 
e principalmente quem está afastado de Ponta Delgada, 
tem essa dificuldade. Os meios de transporte públicos 
ainda não são os adequados, porque os restaurantes têm 
um horário mais alargado, os clientes por vezes saem 
mais tarde, e se temos funcionários que não têm trans-
porte próprio é complicado. Isso tem sido sempre um 
dos problemas que ainda se mantém e penso que não 
irá ser fácil de resolver.

E a mão-de-obra qualificada?
A mão-de-obra que se tem qualificado, no meu 

ponto de vista, não é a adequada para os Açores. Pode 
ser para três ou quatro restaurantes mas para o grosso 
dos restaurantes não é. 

Quando diz isso…
O tipo de qualificação que dão, o tipo de cozinha 

que as pessoas aprendem, é uma cozinha muito técnica 
mas muito rápida, muito teórica e sem muita prática. 
Percebo que as pessoas entram com o 9º ano e estão 
três anos numa escola hoteleira em que 80% é estudo e 
20% envolve a parte prática. E não é com estágios num 

restaurante durante 10 ou 15 dias que a pessoa tem al-
gum desenvolvimento. Há um caso ou outro excepcio-
nal, mas que já nasce com a pessoa o dom de gostarem 
de cozinhar. Porque para a pessoa perceber se gosta 
tem de estagiar, no mínimo, três ou quatro meses. Aí 
sim consegue perceber-se uma evolução. Em 15 dias 
é muito pouco tempo para se ver isso e perceber se a 
pessoa tem ou não capacidade. 

Devia-se reformular a formação?
Sim porque penso que a formação é muito teóri-

ca. Percebo que tenha de se aprender primeiro a teoria, 
para se tirar o 12º ano, mas queremos é que depois de 
três anos de curso gostem daquilo que fazem. Entre-
tanto são três anos em que a pessoa pode estagiar em 
vários restaurantes e ganhou mais experiência e perce-
be se gosta desta área ou não. A pessoa aprende a fazer 
turnos, porque têm um horário muito fixo de 35 horas, 
mas na restauração 35 horas são uma ilusão. E acho que 
começa por aí, iludir para uma coisa que depois na vida 
real não existe. Por isso é que digo que são três anos 
de curso mas podiam ser quatro meses de estágio e aí 
conseguiam perceber se a pessoa sai contente e quer 
continuar. 

Dez anos depois, que projectos para curto e mé-
dio prazo?

Projectos temos sempre. Há cinco anos atrás nin-
guém diria mas fizemos um investimento avultado que 
foi o empreendimento turístico que temos aqui à volta 
do restaurante e tem corrido às mil maravilhas. Tenta-
mos posicionar-nos num tipo de mercado médio/alto e 
isso tem sido muito bom mas obviamente gostava de 
crescer. Mas para crescermos tem de haver uma série 
de alterações, principalmente na zona onde estamos. 
Alterações de PDM, mas será uma coisa que a médio 
prazo poderá acontecer. Para já estamos bem assim, va-
mos continuar devagarinho. Tentar consolidar e tentar 
perceber até que ponto o turismo está mesmo conso-
lidado.

Acredita que esta fase do turismo é para durar 
muitos anos ou está reticente?

Não estou reticente, a não ser que não saibamos 
cuidar daquilo que já ganhámos. Temos tudo para o tu-
rismo funcione, mas não venha ninguém alterar o que 
está. Não somos diferentes, não somos o único merca-
do no mundo e como nós existem milhares, estamos 
é estrategicamente muito bem posicionados, entre os 
Estados Unidos da América e a Europa. 

O mercado americano é um mercado fantástico 
para nós e penso que é um mercado onde devemos 
apostar. Estamos a falar de 400 milhões de pessoas, em 
que 1 por cento dessas pessoas dá quatro milhões e te-
ríamos turismo para os próximos 3 ou 4 anos, só com 1 
por cento do mercado americano. 

Se pensarmos que não estamos assim tão longe, se 
mantivermos a mesma simpatia a que os açorianos são 
dados, acho que temos tudo para continuar. Mas tudo 
depende do Governo, das apostas que faz em termos de 
mercados exteriores de forma a continuarmos a ser a 
Região que somos. 

Acha que da parte do Governo têm existido cuida-
dos na escolha de mercados e na manutenção do que 
temos ao nível ambiental?

Julgo que sim. Agora que as pessoas têm de se 
adaptar. Percebemos que houve um “boom” de turis-
mo, que talvez o Governo não estivesse também à es-
pera. Mas precisa toda a gente de remar para o mesmo 
lado. Uns já dizem que temos turismo a mais, mas pen-
so que nunca é demais. Basta olharmos para a Madeira 
e temos o exemplo.

Podemos crescer, mas com cabeça, para que tudo 
se mantenha de forma sustentável. Ainda temos muito 
para crescer, temos é de continuar a vender o que ven-
demos: não sol mas beleza natural. 

Falando no empreendimento turístico, a Quinta 
de Santa Bárbara, quantos apartamentos têm?

Actualmente temos sete apartamentos, seis T1 e 
um T2, o que nos dá cerca de 36 camas. E estamos a 
tentar licenciar mais um apartamento T1. 

Além dos apartamentos temos uma piscina, temos 
uma área de lazer composto por jacuzzi, ginásio, sauna 
e banho turco. E temos também uma série de serviços 
como bicicletas de montanha que oferecemos aos nos-
sos hóspedes, porque estamos numa zona de trilhos e 
assim podem explorar mais um pouco. 

O bom serviço que temos prestado ao longo dos 
cinco anos que temos de empreendimento turístico, faz 
com que nos mantenhamos nos tops regionais ao nível 
de classificação nas plataformas digitais, o que é muito 
bom porque somos dos primeiros a ser visualizados. 

Requer muito trabalho, requer uma atenção redo-
brada sobre o cliente. Nomeadamente entre Março e 
Novembro estamos praticamente a 100%, com os sete 
apartamentos cheios, muitas vezes com sete nacionali-
dades diferentes, cada um com a sua exigência, o que 
não é fácil. 

Temos pequenas unidades, com qualidade, onde 
aquilo que um turista terá em casa tem no apartamento, 
e logo aí conseguimos eliminar alguns dos pedidos ex-
cepcionais. Mas o cliente é o principal foco.

A hotelaria é muito exigente mas a restauração é 
muito mais exigente. A restauração tira-nos anos de 
vida. Um hotel, tirando alguns pormenores, é muito 
mais fácil de gerir. Os clientes comem de manhã, saem 
e só regressam à noite.

No nosso caso, como somos apartamentos, são 
poucos os clientes que nos solicitam pequenos-almo-
ços que não é feito no restaurante mas é servido nos 
apartamentos, e se nos solicitam uma refeição também 
levamos ao apartamento. Torna uma coisa mais íntima 
e as pessoas gostam desse conceito. 

Quais as nacionalidades que mais vos procuram 
nos apartamentos?

No último ano e meio o mercado americano subiu 
drasticamente com a vinda da Delta Air Lines, também 
é um mercado que tem mais abrangência em termos 
monetários. Depois são os alemães, suíços, belgas e 
franceses. 
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