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Olga Martins 
Sonhou ser bailarina ou advogada criminal, podia ter sido voleibolista de topo, começou os 
estudos em Engenharia Química, depois abraçou a Enologia. E hoje é gestora. Olga Martins, 
líder da Lavradores de Feitoria, um projecto ímpar no panorama vitivinícola nacional, tem 
42 anos, é casada com enólogo Jorge Moreira e vai lançar brevemente para o mercado o 

seu primeiro vinho. 

Executiva do Ano, condecoração presiden-
cial... o que significam estes prémios? 
E para mim um pouco constrangedor rece-
ber prémios, embora seja obviamente 
muito. bom. É sempre o reconhecimento 
do nosso trabalho e empenho, mas eu só 
faço o que tantas outras pessoas fazem —
levo o meu trabalho muito a sério e dou 
1>ermanentemente o meu melhor. 

No início da sua liderança na empresa, como é 
que se fez ouvir num mundo de homens mais velhos 
que eram seus "patrões"? 
Este percurso na Lavradores de Feitoria lul muito gra-
dual e natural. Fui bem recebida, maioritariamente. Em-
bora não possa negar que por vezes houve alguma des-
confiança e paternalismo. 

Quais são os desafios actuais da Lavradores de Feitoria? 
Fazer cada vez melhor e crescer, paralelamente. Estamos 
numa fase em queprecisamos de "dar o salto" para atin-
girmos outra dimensão. Sou sempre muito conservadora 
e gosto de dar passos firmes, mas podemos ir mais longe 
e vamos fazê-lo seguramente. 

Por que é que a "receita" da Lavradores não foi ainda 
replicada em Portugal? 
Penso muitas vezes nisso, até porque já fomos abordados 
por alguns grupos de produtores. Portugal não é muito 
dado à entreajuda. Infelizmente é muito comum ver pes-
soas a integrar um determinado grupo procurando ape-

nas o beneficio pessoal em detrimento do projecto global. 
E também porque -o vinho tem muito de emocional, de 
irracional. Continua a ser muito comum ouvir "o meu 
vinho é o melhor"... e assim fica complicado. 

Formação em enologia, casada com um enólogo, dona 
de uma quinta... Ainda não tem um vinho feito por si? 

Tenho! O `She 1)y Poeira', um monocasta de 
Touriga Franca de 2016. Sairá em breve para 

o mercado. 

Quem é que cozinha lá em casa? 
Eu! O Jorge é um excelente crítico, mas 
não gosta de cozinhar. Até os churrascos 

sou eu que faço, brasas incluídas! 

E nos tempos livres, o que gosta (ou gosta-
ria) de fazer? 

Viajai; ler. comer. Gosto muito de fazer e gostava 'imitis-
-simo de Iti.er mais. 

Quem gostaria de convidar para um passeio e um jan-
tar no Douro? E que vinho(s) serviria? 
Se fosse uma figura internacional, seria o Papa Francisco; 
admiro-o imenso e ia ser com certeza uma conversa deli-
ciosa. Se fosse português, o meu querido amigo António 
Barreto. Um homem admirável, com um enorme amor 
pelo Douro e que me iria certamente contar muitas histó-
rias. Serviria o Meruge branco 2009,.o Poeira tinto 2007 e 
o She by Poeira tinto 2016. Vinhos que me dizem muito. 

O mundo ocidental está a evoluir ou a involuir? 
Vamos avançando com passinhos de bebé mas meia volta 
regredimos, e infelizmente a passos largos. E chocante o 
que nossa sociedade, com a informação que tem hoje, 
consegue fazer a si mesma,. 

Qual é a mensagem que nunca se cansa de passar à 
sua filha? 
Que o tr; i I >alho compensa e que se quisermos somos ca-
pazes de tudo. Infelizmente a meritocracia não está insta-
lada. Mas eu quero contribuir no que puder para uma 
sociedade em que as pessoas valem pelo que são e pelo 
que fazem. E não pelo sexo, nome, cor partidária ou pelo 
que possuem.111 
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;rido café, na sombra frondosa de uma espiana ti • encha' abrigo, conversa-se sobre a vida e a c 

.'merece, seja para saciar a sede, seja como te 
mos a companhia de uma gestora que que 

de um músico que pensou ser arquit 
LUIS FRANCISCO 

TomásWallenstein 
O pai é contrabaixista, a mãe cantora lírica, o tio actor, a irmã é actriz, os avós eram 

actores. Com  uma família assim, ser artista acaba por ser um desígnio natural. Ainda assim, 
Tomás Wallenstein começou por apontar à arquitectura. Hoje, com 29 anos e o curso 

interrompido, a voz (e letrista) dos Capitão Fausto é já uma figura de destaque da música 
moderna portuguesa. 

Os Capitão Fausto foram escolhidos para 
abrir o programa de comemorações do 
centenário da Poças. Qual é a sua relação 
com o Vinho do Porto? 
A minha relação com o Vinho do Porto é 
na verdade uma relação cie cerimónia e 
bom tom. Ainda não nos conhecemos 
muito bem, mas quando nos-cumprimenta-
mos conversamos sempre um bocado e sem-
pre com cordialidade. 

A linha condutora destas comemorações é a do talen-
to como herança familiar. A sua é notável. Como é 
crescer numa família de artistas? 
Não me posso queixar de ter crescido na lamília em que 
cresci, mas também não faço ideia cio que é crescer nou-
tra, portanto apenas posso falar cia minha satisfação com 
a que me calhou, qUe é muita. Felizmente live sempre 
apoio e fui encaminhado para conhecer-as coisas de que 
Mais vim a gostar. 

A arquitectura é um projecto adiado ou ficou definiti-
vamente pelo caminho? 
Gostava que fosse só um projecto adiado, mas • For rea-
lista não consigo imaginar uma altura em que vá conse-
guir tirar o tempo que a sua conclusão precisaria. No 
entanto foi um curso muito rico e ajudou-me muito na 
rainha profissão. 

O que é que se bebe antes de um concerto? E depois? 
:Nines de 1111 concertocleve beber-sc muita ;:tguit ao longo do 
dia. Se tiver apanhado frio, aplico uni chá de gengibre para 
t i-atar a inflamação. No. final do, concerto, podemos beber 
calmamenteum ,•opo de tinto. num tom celebratório. 

Se pudesse escolher qualquer pessoa no mundo para 
beber uma garrafa de vinho consigo, quem seria? 
Acho que a pessoa que escoiliei pu• para partilhar  

uma garrafa.de vinho é na verdade com quem o 
faço mais vezes, a minha namorada. Se ela 

não estivesse disponível escolhia fazê-lo com 
os, meus pais e a minha irmã, talvez com 
uma ou duas garrafas cia Poças. 

Qual foi a pior coisinha que comeu na es-
trada com os Capitão Fausto? 

Não é muito comum comer mal na estrada 
em Portugal, mas podemos apanhar uns sítios 

ilienos. bons de vez em quando. Unia vez comi unia 
liancesinha que não era muito boa, e ia morrendo com 
uma paragem de digestão durante a noite no hotel. Feliz-
mente o Salvador estava lá e salvou-me. 

E em casa, cozinha? O que é que lhe sai bem? 
Sou muito bom cozinheiro, mas também ando com mui-
to pouco tempo e falta de paciência, portanto ultima-
mente não tenho cozinhado nada de el.wcial. Sei fazer 
um bom chili. 

Se Portugal é um país de poetas, como se apregoa, 
como é que se explica que haja letras más na música 
portuguesa? 

c - onceito de más letras não dci \it de ser quase 
totalmente subjectivo, mas a sua existência é tão natural 
como a-de qualquer outra: é preciso,que haja maus textos 
para sabermos quais'são os bons. 

O que é pior: um músico desafinado ou um espectador 
sem ouvido? 
Evidentemente é um músico desafinado, mas regra geral 
quem vai sofrer mais com isso é mesmo o próprio. 

Portugal tem os políticos que merece? 
Cada um colhe o que semeou, ea classe política não •dei-
xziscle ser uma amostra da população que representa, por-
tanto diria que sim. MI 


