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“Não posso dizer que as
minhas rosas estiveram
sempre bonitas. Também
tiveram os seus espinhos.
Mas sempre tive força
para arredondá-los”
Há mais de 20 anos ao leme da Casa Ermelinda Freitas, Leonor Freitas é mais do que um
nome no vasto universo vitivinícola nacional. É um símbolo vivo do empreendedorismo,
do trabalho e da crença. Palavras que “troca por miúdos” e, igual a si mesma, define este
percurso resumindo-o numa única: amor. Juntando a isso uma sempre necessária pitada
de intuição, conseguiu passar uma empresa focada na venda a granel para uma marca
embaixadora de uma região, com presença internacional em 33 países, ao mesmo tempo
que passou a trabalhar duas novas regiões: Minho e Douro. Com diversos sonhos por
concretizar, a sócia-gerente da Casa Ermelinda Freitas aponta ao futuro, analisa o mundo
do vinho do passado e presente, recorda algumas etapas do caminho feito e como sempre
encontrou forças para dar continuidade à 4.ª geração de mulheres à frente desta casa,
num contexto muito distinto do presentemente vivido. De “menina da cidade” a “senhora
do Castelão de Palmela”, uma entrevista de legado de um exemplo de vida.

G

u-m7;omvloŊݽ1om_;1b7-1olo-
ľv;m_ou-7o-v|;Ѵ࢛o7;-Ѵl;Ѵ-Ŀ;-
o0u-=;b|-࣐;b7;m|;ĺƑƒ-movr-vv-u-l
7;v7;oCm-Ѵ7-7࣐1-7-7;ƖƏķt-m7o
7;1b7br-vv-u7-;m7-7;bm_o-
]u-m;Ѵr-u-obm_o;m]-uu-=-7oķ1oѴo1-m7o--v- ul;Ѵbm7- u;b|-v;m|u;
ov1bm1ol-bou;vruo7|ou;v7-u;]b࢛oĺ
;0-Ѵ-m2oro7;=-;u7;v|;r;u1uvoĵ
uu;r;m7;Ŋv;-Ѵ]l-;7-7;1bv࢛o
|ol-7-ĵ

;omou u;b|-v – Foi um percurso que não
esperava, não estava programado na minha
b7-ĸ-v1b;-tb;vࢼ;-|ߪ-ovl;vƎƍ
-movĶt-m7o ;um-m7oࡱmoࢼm_-Ѳ
elétrica, nem estradas de alcatrão. Estudei e
C-t-u|-1Ѳ-vv;Ѳ7;l1-m7;;buo7;
r;|uࡱѲ;oĸovƎƍ-movv-࠸7-tbĶ1omࢼm;b-
estudar e ingressei no mercado de trabalho.
Durante largos anos, trabalhei no Ministério
da Saúde e nem me passava pela cabeça
regressar a Fernando Pó para assumir o
negócio do vinho. Mas o meu pai faleceu e
vim por amor. Esta é a palavra que marca
a minha vida e, penso, a razão do meu
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“Nestes anos todos, nunca me arrependi da decisão
tomada. Foi uma luta tão grande, mas, ao mesmo
tempo, um prazer imenso de concretizar, de realizar,
de criar postos de trabalho, de dar continuidade ao
amor à terra que a família me tinha passado”
v1;vvoĸov-0b-v;b-7-u1;u|oĶomoĶl-vmoࢼ;
coragem de vender o negócio que era dos meus pais.
--Ѳ|u-Ķ_-b-l-]u-m7;7b=;u;m1b-2o7;r-rߪbv
;m|u;_ol;mv;lѲ_;u;vĸlbm_-l;Ķrou;;lrѲoĶ
mm1-ࢼm_-;m|u-7oml0-m1oĸ u-l-lѲ_;u1ol
muita garra e que, muitas vezes, estava por detrás dos
negócios que eram feitos pelo meu pai, mas que não
podia aparecer, porque, como se dizia na altura, "pare1b-l-ѲŜĸ ;Ѳ-ruࡱrub-ࢼm_-bvvo-vvblbѲ-7oĸof;Ķ7b]o
que, em boa hora, tomei a decisão de vir para Fernando
Pó. E decidi-o no próprio dia em que o meu pai faleceu.
or;mv-umo7;vࢼmot;7;;ub-7-u-om;]ࡱ1boňࢾnhamos 60 hectares de vinha, de duas castas, Castelão
e Fernão Pires, vendíamos tudo a granel -, equacionando a sua venda, arrepiava-me. Este arrepio foi decisivo
na minha vida.
Decidi, então, ver o que era capaz de fazer. Tinha o
apoio do meu marido, que na altura era engenheiro
mecânico. A ideia era vivermos do salário dele, ent-m|o;b-ot;1omv;]b-=-;u7;v|;m;]ࡱ1boĸo
bm࠸1boĶl7ovl;vrubl;buovo0f;ࢼov;u-t;ot;
vendíamos a granel passássemos a vender engarrafado.
;Ѳbl;m|;Ķ1ouu;|7o0;lĸ obl-loࢼ-2oĶl
natural desenrolar das coisas e, tenho que dizê-lo, ao
mesmo tempo, uma estrelinha da sorte.
Ŋ ou-ll-bvov0omvoovl-vlol;m|ov
bb7ov-oѴom]o7;v|-1-lbm_-7-ĵ
 ŉorovvo7b;ut;-vlbm_-vuov-v;vࢼ;u-l
v;lru;0omb|-vĸ$-l0ߪlࢼ;u-lovv;v;vrbm_ovĸ
-vv;lru;ࢼ;=ou2-r-u--uu;7om7ňѲovĸ$-l0ߪlѲ_;
digo que, independentemente do percurso feito, sempre
ࢼ;-_lbѲ7-7;7;Ķt-m7o-uov-;v|lb|o0omb|-Ķ
r;mv-ut;ro7;7;b-u7;o;v|-uĸu;1bv-7;-louĶ7;
1b7-7oĶ7;Ѳ|-;t;mm1-7;b;lov7;v;u_lbѲ7;vĶ
ter consciência de que, hoje, estamos bem, mas amanhã poderemos não estar. E precisa também de respeito
pelo outro e, sobretudo, por quem comigo trabalha.
;v|;v-mov|o7ovĶmm1-l;-uu;r;m7b7-7;1bvo|omada. Foi uma luta tão grande, mas, ao mesmo tempo,
lru-;ubl;mvo7;1om1u;ࢼ-uĶ7;u;-Ѳb-uĶ7;1ub-u
rov|ov7;|u-0-Ѳ_oĶ7;7-u1omࢼmb7-7;-o-lou|;uu-
t;-=-l࠸Ѳb-l;ࢼm_-r-vv-7oĸ
Os meus pais trabalharam no campo ao lado dos
=m1bomubovĸ |-l0ߪloCĶmobm࠸1boĶ-|ߪrout;o
;;lrѲot;ࢼm_-u;1;0b7o;u-l;;lrѲo7;|u-0-lho, mas não com aquela necessidade. Sabia, contudo,
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t;Ķv;t;ub-|;uv1;vvoĶࢼm_-7;|u-0-Ѳ_-uĸ
b7;|7oot;_-b-r-u-=-;uĸ--Ѳ|u-Ķ
era tudo menos gestora, o que queria, era ir
para a frente. Por isso, sei todos os passos que
são dados numa adega ou na vinha. Foi espeta1Ѳ-uĶrout;-ru;m7bot;ߪv;mࢼuo|u-0-Ѳ_oĸ
Ŋof;ķ1oll-1-v-r;u=;b|-l;m|;1omvoѴb7-7-ķ;1ol7b;uvovbm_ov;
l-u1-v;mu-b-7-vmov_࢙0b|ov7;1omvlo
7ovrou|];v;vķot;࣐t;-1omঞm--
lo0bѴb-uĵ ;b7;b-v-bm7-|;lrou1om1u;ঞ-uĵ
 – Tenho tantos projetos para fazer. De facto,
acordo todos os dias com a alegria de trabalhar.
1omCm-l;m|o=oblr;u࠸o7olb|o7bࠋ1bѲ
r-u-lblĸlbm_-CѲ_--bm7-|;m|ot;
C1-vv;;l1omCm-7-;l1-v-Ķl-v;ro7b-
lá... Esqueço-me da idade que tenho. A verdade
ߪt;Ķ;mt-m|oࢼ;uv-ࣝ7;Ķvo0u;|7oĶl;m|-ѲĶ
t;uo1omࢼm-u-1om|ub0bur-u-o7;v;moѲvimento desta casa. Sinto-me bem a trabalhar
e sinto-me bem neste mundo. É um mundo
maravilhoso.
Ŋݽķ|-l0࣐lķ-u;ru;v;m|-m|;7-t-u|-
];u-2࢛o7;lѴ_;u;vm-Ѵb7;u-m2-7ot;࣐
_of;--v- ul;Ѵbm7- u;b|-vĺݽ7;Ѵ;]-7o
t;v;|u-|-;v|;r;u1uvo=;b|oĵ ;1ub-u
-Ѵouķu;=ou2-uu-झ;v;7;b-uo0u-Ŋ=;b|-
r-u--v];u-2ॗ;v=|u-vĵ obbvvot;
-ru;m7;1ol-vv-v-m|;1;vvou-vo=ob
lb|ol-bvĵCm-Ѵķ=-Ѵ-lov7;l-1-v-
t;-vvbm-Ѵoķ;lƑƏƑƏķov;1;m|;m࢙ubo
;t;|;u࢙ķv;]u-l;m|;ķlb|-v_bv|ॕub-v
r-u-1om|-uĺĺĺ
 – É verdade. Foi uma pura coincidência estarem sempre mulheres à frente desta casa. O
meu bisavô morreu muito cedo, o que obrigou
a minha bisavó a aguentar uma casa agrícola.
;;|;uvb7olb|o7bࠋ1bѲĸ
Também não conheci o meu avô. A minha avó
ࢼm_-ƐѴ-movt-m7oC1obࣝ-;C1o
frente da casa. Talvez seja por ela que eu estou
aqui. Tenho muitas imagens dela, de uma mulher de trabalho, inclusivamente no campo, sem
7bu;b|o-Cmvň7;ňv;l-m-o=ߪub-v;t;Ķr;Ѳo

meio, ainda tomava conta de mim. Era uma mulher forte, que encontrou no trabalho um meio para sobreviver
;1ub-uovCѲ_ov;t;-bm7-1_;]o-Ѳ;-uom;]ࡱ1bo
para a frente com o meu pai e a minha mãe.
Depois, o meu pai também faleceu cedo, aos 59 anos. E
sobrei eu, quem talvez menos esperassem que assumisv;ov7;vࢼmov7;v|-1-v--]u࠸1oѲ-ĸ]ou-Ķ-lbm_-CѲ_-
Joana prepara-se para representar a quinta geração.
O curioso é que, mesmo sendo historicamente uma
casa de mulheres, quando assumi o negócio dos meus
r-bvĶov_ol;mvbm_-l-oClň7;ňv;l-m-r-u-m;]o1b-u1olol;l-ub7oĸ ;Ѳ;u;l;ࢼ-|o7ovr-u-lblĸ
&l-7-v_bv|ࡱub-vl-bv;m]u-2-7-v;moѲ;lv;m_ou

que já vendia uvas aos meus pais e que se recusava a fazer
negócios comigo. Dizia que não negociava com mulheres.
Chegou ao ponto de ir ter com o capataz, que era meu
primo, para não negociar comigo. Lá teve de o fazer, porque
queria as uvas cortadas e somos nós próprios que vamos
cortar as uvas a muitos dos nossos fornecedores.
Diria que fui testada a vários níveis. Cheguei a estar sozinha, em reuniões, no meio de homens. Era “minha senhora
e meus senhores” e, quando ouvia aquilo, só me apetecia
;mC-uňl;1-7;bu--7;m|uoĸ$b;t;|;ulb|o1b7-7or-u-
v;u-1;b|;;u;vr;b|-7-Ķ7;v7;-l-m;bu-1olol;;vࢼ--o
modo como me comportava. Para muitos, eu era a menina
7-1b7-7;;mbm]ߪl;vr;u--t;ࢼ;vv;v1;vvoĸ"-0b-

“Tive que ter muito cuidado para ser aceite e respeitada,
desde a maneira como me vestia ao modo como me
comportava. Para muitos, eu era a menina da cidade e
ninguém esperava que tivesse sucesso. Sabia que não tinha
margem para falhar”
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t;moࢼm_-l-u];lr-u-=-Ѳ_-uĸ
São tantas as histórias. Hoje, estamos a fazer esta
;m|u;bv|-ml;v1ub|ࡱuboĸ--Ѳ|u-Ķmo_-b-ĸ
Quem vende vinho a granel passa uma fatura por
ano. O meu pai precisava lá de escritório e queria lá
saber dos livros. A primeira desarrumação acontece
com a ocupação da casa de jantar da minha mãe
para servir de sala de reuniões e do local onde
normalmente comíamos para servir de escritório.
Colocámos lá um computador e era a confusão
|o|-Ѳ7;1-b-vĶr-rߪbv;]-uu-=-vĸ-u--lbm_-
mãe, era um estrafego. Ela não percebia o que se
estava a passar, bom era quando o vinho saía todo
nos camiões.
-v_o;1obv-vt;C1-u-l7-lbm_-l;ĸ
-=;ࢼb7-7;7o1-lroĸ ;lbm_-m;]o1b-u1olb]oĶv;;v|--m-u;mbo_ou-7o-Ѳlo2oĶࢼm_-7;
C1-ur-u--Ѳlo2-uĸ";;u-r;u|o7-_ou-7;f-m|-uĶ
ࢼm_-7;C1-ur-u-f-m|-uĸ mot;ub-lbv|u-u-v
coisas, porque queria levar os negócios a sério, mas
a minha mãe não se demovia. “Quem está na nossa
casa, à hora de comer, come connosco”, dizia. Ainda
hoje, temos clientes que contam essa história. E é
lѲ;]-7ot;-lbm_-l;mov7;bo;t;r;mvot;7;ov;lru;r;ur;|-uثo7;u;1;0;u0;l
quem vem a esta casa.
ov|lo7b;ut;|;m_o7-vb7-vĸ&l-7;
=m1bomub-rࣝ0Ѳb1-lb|o1;uࢼm_-;o|u-u;1_;-7-
de episódios engraçados, de algumas preocupações,
também. Saber lidar com a instabilidade económica
do campo foi, talvez, o que mais me custou. Tive
a vantagem de saber que não sabia e a sorte de
;m1om|u-ut;ll;-f7-vv;ĸ&l-7;vv-vr;vvo-v
é o enólogo Jaime Quendera.
Ŋ࢙Ѵbml-;m|u;bv|-v-7b;ut;ľm࢛o_࢙
lugar para mulheres ou homens, há as pesvo-v1;u|-vmovvझঞov1;u|ovĿĺv|o|-l0࣐lv;
-rѴb1-7--olm7o7ovbm_ovķom7;v;-vvo1b-ķ
por defeito, o mesmo a uma presença mais
l-v1Ѵbm-ĵ
 – Aplica-se no campo dos vinhos e de que maneira! Quando comecei, éramos três funcionários.
Hoje, somos 80 aqui na adega e cento e muitos no
campo. E, mais uma vez digo, não há trabalho para
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“Costumo dizer que tenho duas
vidas. Uma de funcionária pública
muito certinha e outra recheada
de episódios engraçados, de
algumas preocupações, também.
saber lidar com a instabilidade
económica do campo foi, talvez,
o que mais me custou. Tive a
vantagem de saber que não sabia
e a sorte de encontrar quem me
ajudasse. Uma dessas pessoas é o
enólogo Jaime Quendera”

Minho e Douro
 bm|-7obm_oķt;1om|-1olƓƏ_;1|-u;vķm-v1;ķ;lƐƖƖƏķm-
ॕo-7o-m_ovoķr;u|o7;u-]-ķ|;m7ou;vѴ|-7o7-=v࢛o7;7-v
7-vl-bv-mঞ]-vtbm|-v-Ѵb;bv|;m|;vĹ bm|-7o࢙uubo; bm|-7-
;7u;bu-ĺ1-v-rubm1br-Ѵu;lom|--ov࣐1Ѵo*(;|;lbm7o-v;u
]u-7-Ѵl;m|;u;1r;u-7-r-u--robo--ঞb7-7;vѴb]-7-v-o|ubvlo
bঞbmझ1oѴ-ĺoll|;uuobuঠrb1o7oѴ|obm_oķov;bm_o;Ѵ;]-m|;
;=u;v1o|;lrou0-v;-1-v|-ou;buoķu-bm_-7;v|-u;]b࢛oĺ
oll-o=;u|-1olrov|-r;Ѵ-vu;=;u࣑m1b-v ]-ŐѴ࢙vvb1o;b];buoķ
1-v|-vou;buo;$u-f-7u-őķ࢙0b-ŐѴ࢙vvb1o;b];buoķ1-v|-vou;buo;
$u-f-7u-őķou|-o-ŐѴ࢙vvb1o;b];buoķ1-v|-vou;buo;$u-f-7u-őķ
-lrov7obm_oŐѴ࢙vvb1o;b];buoķ1-v|-vou;buo;$u-f-7u-ő
; ]-ķou|-o-;࢙0b-ƐƏƏѷou;buoķfm|-Ŋv;ķ-]ou-ķ-v
u;=;u࣑m1b-v-lro7-(bm_-ŐѴ࢙vvb1o;b];buoő; bm|-7obm_oķ
lomo-ub;|-Ѵou;buoķt;v;-ru;v;m|-1oloo|oro7;]-l-7-
-v- ul;Ѵbm7- u;b|-vm;v|-u;]b࢛oĺ
lƑƏƐѶķ1ol--tbvb2࢛o7- bm|-7;-mb࢛;vķ;omou u;b|-v
1om1u;ঞolvom_o7;Ѵom]-7-|-ķ|;ul-tbm|-mo ouoĺ v|-
-mঞ]-tbm|-Ѵo1-Ѵb-Ŋv;m-l-u];l;vt;u7-7o ouoķr;u|o7;
(bѴ-o-7; oॖ-ķv;m7o1om_;1b7--mঞ]-l;m|;1olo bm|-
7oou|o(;Ѵ_oķrobvrovvblr;t;morou|oom7;v-vr;t;m-v
;l0-u1-2ॗ;v-|u-1--lĺol-7bl;mv࢛o7;ƔƏ_;1|-u;vķrovvbƑƏ
_;1|-u;v7;bm_-7;7b;uv-vb7-7;vķ1olrov|-r;Ѵ-vl-bvmo0u;v
1-v|-vঞm|-vķ;ƓķƔ_;1|-u;v7;oѴb-Ѵ7;om7;v;o0|࣐l-;b|;;;Ѵ;-Ŋ
7झvvbl-t-Ѵb7-7;ķ;v|-m7oru;bv|oķr-u-0u;;ķ-1_;]-7--ol;u1-7o
7orubl;buobm_o7o ouo7--v- ul;Ѵbm7- u;b|-vĺ
 bm|-7;-mb࢛;vrovvbķ-bm7-ķ1-u-1|;uझvঞ1-vझlr-u;vr-u--ruoŊ
72࢛o7;-;b|;v7;-Ѵ|-t-Ѵb7-7;ĺ Ѵ-0ou-7o1ol0-v;m--ub;7-7;
o0u-m2ov-ķ;1oll|ot;7;b1-Ѵ;;]ubm_-7; u;boķ;v|࢙
7bvromझ;Ѵl-u;=;u࣑m1b-7;-;b|;bu];l;|u-t;
ঞѴb-oruo1;vvo7;;|u-2࢛o-=ubo;v;-ru;v;m|-l-;b|;;Ѵ;]-m|;
;7;Ѵb1-7oĺ

homens e mulheres. A tecnologia ajuda muito nos
trabalhos mais pesados e o que interessa é o querer,
-om|-7;ĸ-7bu;2o7;ruo72o|;lovl-llher, a Ana Silveira, que ganhou o lugar por mérito e
conquistou o respeito dos restantes colegas.
Ŋlm7o7ovbm_ov1omঞm--v;uru;7olbm-m|;l;m|;l-v1Ѵbmoo_of;-u;-Ѵb7-7;࣐
|o|-Ѵl;m|;7bvঞm|-ĵt;࣐t;-vlѴ_;u;v
|࣑l|u-b7o-olm7o7obm_orou|]࣑vĵ
 ŉڗ1olrѲ;|-l;m|;7bvࢼm|oĸ m1om|u-lovlbtas mulheres, já não damos por estar sós.
vlѲ_;u;v|uo;u-lr-u-olm7o7ovbm_ov-
sua maneira de estar, a sua poesia, a sua sensibili7-7;ĸovol;Ѳ_ou;vĶm;lrbou;vĸ"o7b=;u;m|;v
e vieram complementar aquela parte mais masculina.
As mulheres reivindicam igualdade, mas é uma
igualdade pelo respeito da diferença. É isso que defendo. Eu não quero, nem tenho que ser igual a um
homem. Mas quero ser respeitada pela minha diferença. Importa respeitar a igualdade na diferença.
Ŋ";--v- ul;Ѵbm7- u;b|-v;vঞ;vv;
Ѵo1-Ѵb-7-ķrou;;lrѴoķmo ouoķo|u-0-Ѵ_o
-tb7;v;moѴb7oķ-oѴom]o7;v|;vl-bv7;ƑƏ
-movķ|;ub-o|uoľ0ubѴ_oĿķoķrouo|u-vr-Ѵ-u-vķo|uou;1om_;1bl;m|oĵ obbvvot;ķ7;

-Ѵ]l-=oul-ķ-Ѵ;o-bm;vঞum;vv-u;]b࢛obmझ1oѴ-1ol--tbvb2࢛o7- bm|-7;-mb࢛;vĵ
 – Eu não sei o que seria a Casa Ermelinda Freitas no Douro. Quero que seja o que é em Palmela.
Aqui estão as minhas raízes, os meus afetos. Quero
muito demonstrar que Setúbal é uma grande região
de vinhos. Temos muita água, terroir, planície e a hipótese de ter vinhos de nicho e de grandes volumes,
indo ao encontro do gosto e da bolsa de todos os
consumidores e dos vários momentos de consumo.
Estou muito feliz de estar nesta região, onde a
lbm_-=-l࠸Ѳb-7;boov-Ѳb1;u1;vĸ
O Douro é aquele enlevo que qualquer pessoa que
|;m_-bm_-Ķ;;m|o;t;|;m_orѲ-m࠸1b;ĶC1-
encantado. Aqueles socalcos em contraste com o
ubovo-Ѳ]o7;bm;rѲb1;Ѳĸڗl࠸vࢼ1oĸ-rubl;bu-
;t;bvb|;bo ouoĶf1olobࢼ1Ѳ|ou-7--v-
Ermelinda Freitas, emocionei-me. Ao fazer o passeio
de barco no rio, dei por mim a pensar em como
é importante valorizar as pessoas que trabalham
-t;Ѳ-vbm_-vĸ ;v7;;m|oĶC1oovom_o7;|;u
l-tbmࢼm_-mo ouoĶ-]ou-1om1u;ࢼ-7oĸ
Sinceramente, nunca pensei que viesse a ser possível. Eu só tenho dinheiro do vinho e para o vinho - e
a reforma do meu marido, como ele diz a brincar –
;-;u7-7;ߪt;|;m_obm;vࢼ7olb|o;l-Ѳl;la. Passei de 60 para 550 hectares, de duas para 32
castas, de uma adega tradicional para uma adega
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“Passei de 60 para 550 hectares,
de duas para 32 castas, de uma
adega tradicional para uma adega
moderna, do vinho a granel para
o vinho engarrafado, de não
ter sequer garrafas de vinho
engarrafado para exportar
para 33 países. Tudo isto é um
investimento tão grande que me
pergunto como tenho conseguido.
Todo o dinheiro que é feito é
reinvestido na Casa Ermelinda
Freitas. Temos de nos modernizar,
de estar ao nível dos outros
países”
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moderna, do vinho a granel para o vinho engarrafado,
de não ter sequer garrafas de vinho engarrafado para
;rou|-ur-u-ƐƐr-࠸v;vĸ$7obv|oߪlbm;vࢼl;m|o
tão grande que me pergunto como tenho conseguido.
$o7oo7bm_;buot;ߪ=;b|oߪu;bm;vࢼ7om--v- ul;linda Freitas. Temos de nos modernizar, de estar ao nível
dos outros países.
Por isso, o sonho do Douro foi sendo adiado. Lá ia a
um leilão ou outro, mas não chegava lá. Mesmo assim,
o sonho era alimentado. A persistência é fundamental
num negócio e uma das razões do nosso sucesso. Por
;;lrѲoĶr;uvbvࢼlb|o;lbur-u-ovl;u1-7ov;|;umovĸ;vlot-m7o1ouu;l-ѲĶ|;lov7;r;uvbvࢼuĸ
Ainda bem que perdi esses leilões. Mais tarde, surgiu a
oportunidade de comprar a Quinta de Canivães, que é
;-|-l;m|;|7o-tbѲot;;t;ub-ĸ"oƔƍƍl;|uov
de rio, ao pé de Foz Côa, uma vinha bonita, uma propriedade muito bem tratada.
ol;bo7bv|oĶt-m7o;fr;mv--t;mo1omv;guia comprar a quinta no Douro, aparece a Quinta do
Minho, a um preço mais acessível, com condições melhores, com uma adega, o que não acontece na Quinta
de Canivães. Pensava, na altura, que não conseguiria
ir para o Douro, mas que o Minho também é bonito e
diferenciador face aos vinhos maduros de Palmela.
mClĶ;t;moࢼm_-7bm_;buor-u-l-Ķ-1-0;br-u-
comprar duas quintas.
Ŋ v|--movv;vrѴ-mov-|-uml-Ѵॕ]b1-7;
rouॕѴboĵ;ݽvv;oo0f;ঞo7;vv-v-tbvb2ॗ;vĵ
 ŉ"blrѲ;vl;m|;Ķ=ou-l7;v-Covt;=ou-lvu]bm7o
pelo caminho. Toda a minha vida foi feita de passo em
r-vvoĸo0f;ࢼoߪѲ;-u-CѲovoC-7;v|-1-v-r-u-o

“Por isso, o sonho do Douro foi sendo adiado. Lá ia a um
leilão ou outro, mas não chegava lá. Mesmo assim, o sonho
era alimentado. A persistência é fundamental num negócio
e uma das razões do nosso sucesso. Por exemplo, persisti
muito em ir para os mercados externos. Mesmo quando
corre mal, temos de persistir”
Douro e para o Minho e criar vinhos que cheguem
ao consumidor. Queremos que conheça os nossos
vinhos, ao melhor preço, sem abdicar da melhor
t-Ѳb7-7;ĸ v|-ߪ|-l0ߪl-lbm_-CѲovoC-7;b7-ث
não quero ganhar tudo de uma vez. Quero conseguir estar no mercado e criar postos de trabalho.
Em Fernando Pó, somos o maior empregador, o que
é uma grande responsabilidade, mas, ao mesmo
|;lroĶl-bl;mv--Ѳ;]ub-ĸ;ڗv|--CѲovoC-t;
também queremos para o Minho e para o Douro.
Ŋ$o7oorouॕѴbo7--v- ul;Ѵbm7- u;b|-v
|;lķ7;l-o|u-=oul-oo|u-ķu;=;u࣑m1b-v
࢘=-lझѴb-ķ-ovv;v;Ѵ;l;m|ovķ-ov;r;u1uvo
o-b࣑m1b-vķ1olo-l-u1- bm|-7-blov-ķrou;;lrѴoķt;|-m|oѴ_;7bĺݽ7;v|;v
;;lrѴovķ7;v|;v7;|-Ѵ_;vķl-bv7ot;7o
|;uuobu7ovbm_ovķt;v;=--b7;mঞ7-7;7ov
ruo7|ou;vĵl-vbl0bov;7;-l0ovĵ
 – É uma simbiose. Começou por ser muito o
v;mࢼl;m|oĸt;-tb=-;lovߪ|7olb|o
vivido. Há um grande amor às coisas. Mas também
queremos muito ir ao encontro do consumidor. Pre1bv-lov7;Ѳ;ĸo=-;lovobm_or-u-v;u0;0b7o
por nós. Fazemos o vinho para o consumidor.
O sucesso desta casa tenho de o agradecer à minha
=-l࠸Ѳb--mࢼ]-;-|-ѲĶ-ovl;v=m1bomubov;-o
nosso consumidor. Se não vendêssemos, quem se
lembrava da Leonor?
o1omv;]blov=-;uot;mo]ov|-lovĶl-v
fazemo-lo em simbiose com o pensamento no
consumidor. E quando abordamos os mercados
;|;umovĶ-r;mv-umot;;vv;v1omvlb7ou;vĶ;l
r-uࢼ1Ѳ-uĶ-ru;1b-lĸ

(;f--
=o|o]-Ѵ;ub--tbĹ

ŊƒƑ1-v|-vrѴ-m|-7-vķƔƔƏ_;1|-u;v7;bm_-ķ
um museu, uma adega, mais de 21 milhões de litros
7;bm_oruo7b7ov-m-Ѵl;m|;;l-bv7;lbѴ
ru࣐lbovm-1bom-bv;bm|;um-1bom-bv1omtbv|-7ov
v࢛omিl;uovblru;vvbom-m|;vĺ v࢛omিl;uovt;
-7;b-lv-ঞv=;b|-o-l0b1bom-u;=ou2-u;v|;v
bm7b1-7ou;vĵ
 ŉ"omࣝl;uovt;l;7;b-llb|ov-ࢼv=;b|-ĸ
Tenho de confessar que, no início, a cada prémio que
conquistávamos, fazíamos um lanchinho para celebrar.
Comunicávamos a todos. Agora, já nem sei os prémios
todos que ganhámos. Mas isso não nos torna menos
-l0b1bovovĸ ;u;lov1omࢼm-umo1-lbm_o1;u|oĸ
v|oߪl-1-v-7;=|uoĸ ;uot;ovl;vCѲ_ov
1omࢼm;l-]-m_-uruߪlbovĸ v|;v-f7-l-1omvoѲb7-u
e a mostrar que estamos no caminho certo, para além
7;7b]mbC1-u;v|-1-v-Ķ-movv-u;]bo;omovvor-࠸vĸ
Ŋ-|-ѴrouॕѴbo7;b-Ŋ-ķb]-Ѵl;m|;ķv-ঞv=;b|-ĵ"o0u;|7oķ-]ou-ķu;=ou2-7o1ol7-vmo-v
u;]bॗ;vĵ
 ŉ";mࢼloňmov1om=ou|;bv1olot;|;lov;
v-0;lovt;|;lovlb|-1obv-ĸ-vbvvomovb]mbC1-
t;orouࡱѲbo;v|;f-=;1_-7oĸ
ŊvিѴঞlov;;u1झ1bov-vvbm-Ѵ-ll]u-m7;
7bm-lbvlom-lo7;umb-2࢛o7-vbm=u-;v|u|u-v7-
;lru;v-ĺomঞm--rov|-7-mbvvoĵ
 ŉomࢼmoĸ$࠸m_-lovruo]u-l-7obm;vࢼl;m|ov
antes da pandemia que, sou sincera, nunca pensei que
7u-vv;|-m|o|;lroĸo;t-1bomlovmm1-u;7bu
o número de postos de trabalho, mas confesso que me
assustou. Houve uma semana em que não vendemos
uma única garrafa.

(;f-oझ7;o7-
u;rou|-];l-tbĹ
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Ŋ ovƒƔѷ7;=-|u-2࢛o7;ub-7ov7-;rou|-2࢛oĵ"࢛or-u-u;=ou2-uĵ
 ŉ";l7ࣝb7-ĸ7lbࢼlovl7bu;|ou1ol;u1b-Ѳr-u-
ovl;u1-7ov;|;umov;o|uor-u-ou|]-Ѳĸm|;vĶ;u-
eu que fazia tudo, mas o faz-tudo chega a uma altura
que não pode fazer tudo senão já não faz nada. Estes
elementos têm ajudado imenso nas vendas da empresa.

“Toda a minha vida foi feita de
passo em passo. O objetivo é
levar a filosofia desta casa
para o Douro e para o Minho
e criar vinhos que cheguem
ao consumidor. Queremos que
conheça os nossos vinhos, ao
melhor preço, sem abdicar da
melhor qualidade”
Mas, felizmente, temos conseguido ultrapassar
;v|-r-m7;lb-Ķ-|ߪ1ol-Ѳ]mvbm;vࢼl;m|ovĸ
ڗblrovv࠸;Ѳl-;lru;v-v;u1olr;ࢼࢼ-v;l
bm;vࢼuĸ1u;7b|ot;-vb|-2o_7;r-vv-u
e que haveremos de recuperar. Agora, se nada
C;ulovĶߪt;-1ubv;v;-b-1;m|-uĸ;Ѳot;
1omࢼm-lov-rov|-7ov;;v|-lov-bm;vࢼuĸ
Ŋrov|-umo1ol࣐u1bo;Ѵ;|uॕmb1o;;m7;u7bu;|-l;m|;-o1omvlb7ouCm-Ѵ;v|࢙
m-vv-v1o]b|-2ॗ;vĵ
 – Está. O nosso futuro site estará preparado
r-u-bvvoĸo_oѲ|--7-uĶ;vv;ߪo=|uoĶ
0-v|-oѲ_-ur-u-ovl;vCѲ_ovr-u-or;u1;0;uĸ
Eles compram tudo online.
Para os vinhos, a venda online vai ser importante. Algo que nos tem ajudado na atual situação
de pandemia são as vendas que fazemos para
um clube que vende para Inglaterra e para os
v|-7ov&mb7ov7-lߪub1-;t;1-7-;mov
compra mais. O vinho é muito pessoal, uma
garrafa de vinho carrega afeto e o trabalho das
pessoas no campo, é muito mais do que um
simples bem transacionável. Contudo, mesmo
assim, o futuro do vinho passa pela tecnologia.
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GC - Há futuro para os vinhos portugueses nos
l;u1-7ovbm|;um-1bom-bvĵ࢙C;lovlb|o|u-0-Ѵ_om;vv;࢚l0b|oĵr;u1;2࢛o7ovmovvovbm_ov
movl;u1-7ov;|;umov࣐7bvঞm|-=-1;-ot;;u-
t-m7o=;-ľ|-ѴĿb-];l࢘(bm;ro;t;|-m|o
7;|;ulbmoot;࣐_of;--v- ul;Ѵbm7- u;b|-vĵ
 – 20 anos mudaram tanta coisa. Essa viagem à
(bm;ro=obll-u1omol;r;u1uvoĸ;ࢼňl;ml
Renault Clio comercial vermelho a conduzir a caminho
7; u-m2-ĸ l0o-_ou-oCĶrout;1om_;1bo-bl;
;m7;u-ĸ rout;ࢼ;-mo2o7-tbѲot;ࢼm_-;
a que não estava a dar valor. Ainda hoje tenho esse
automóvel. É uma marca da casa.
m|u;bm-(bm;ro;ࢼ;-mo2o7;t;ovbm_ovĶ
-ѲbĶ;u-l|u-0-Ѳ_-7ov1olor;2-v7;oub;v-ub-ĸࡱv
trabalhávamos muito mal os vinhos. Conheci o Jaime e
=olovbvb|-u1_|;-om7;v;-m7--7;_;Ѳb1ࡱr|;uoĸ
ѳƍ_;1|-u;vࢼm_-ol-bout;bvb|;bĶru;1bv-l;m|;Ķ-
u;-t;ࢼm_---v- ul;Ѳbm7- u;b|-vĸ$bm_-l-7;]-v
muito bonitas, mas hoje, em Portugal, temos melhores e
mais bonitas ainda.
]ou-Ķl-1obv-mbm]ߪlѲ_;vࢼu-ĸbm7-_of;Ķobm_o
=u-m1߫vߪ-Ѳoub-7oĶ|;ll-u];lĸmovvomoC1-
atrás nem em qualidade, nem em imagem, em nada,
a não ser na valorização. O nosso vinho está no bom
caminho, mas tem de lhe ser dado o devido valor que
merece.
Ŋ";r7;vv;7;Cmbu-v-];v|࢛o;ov;;vঞѴo
7;Ѵb7;u-m2-ml-r-Ѵ-u-t-Ѵv;ub-ĵ
 – Primeiro, amor. Mas também intuição, colaboração e trabalho.
Ŋ ;Ѵ;]-7o]ov|-ub-7;7;b-u࢘Ɣĺ];u-2࢛o
7;lѴ_;u;v-o1ol-m7o7;v|-1-v-ķr;uvombC1-7-
m-v-CѴ_-o-m-ĵ
 ŉov|--lb|o7;Ѳ_;7;b-u-tbѲot;l;7;b-u-l-lblث-Ѳou;vĸru-;u7;7-u1omࢼmb7-7;-o
trabalho e não perder nunca a noção das suas origens.
lbѲ7-7;;lr-uࢼѲ_-u1olovo|uovot;u;1;0;lovĸu;vr;b|or;Ѳoruࡱbloĸ;uvbv|߫m1b-;l1omࢼnuar a fazer da Casa Ermelinda Freitas uma referência
na região, em Portugal e lá fora.

v|;1om|;ি7o
=obruo7b7o;l
r-u1;ub-1olĹ

Para hoje.
E para o futuro.

Juntos vamos construir um mundo mais sustentável.
À medida que acelera o ritmo da mudança no mundo, existe a expetativa de que
todos os tipos de organizações reduzam radicalmente o seu impacto no meio
ambiente e que, sempre que possível, criem um impacto positivo para as pessoas e
para o planeta.
terão impacto nas gerações futuras. Desde fechar o ciclo através de um melhor desenvolvimento, até reduzir os
em Constante Mudança.
Ajude-nos a construir um mundo mais sustentável.
Comece agora em dssmith.com/nownext
#ForNowForNext
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PRESENÇA FEMININA NAS EMPRESAS EM 2020
CARGOS FEMININOS NAS EMPRESAS
Empregados

Poderes de decisão

2,8
milhões

Liderança

42%

34,1%

dos empregados do
tecido empresarial são
mulheres

dos poderes de
decisão nas empresas
são exercidos por mulheres

705 mil

26,7%
das empresas são
lideradas por
mulheres

331 mil

CARGOS DE TOPO
Conselho de Administração

Direção Geral

Empresas Cotadas

11,8%

16,5%

das funções de
direção geral são
exercidas por mulheres

dos lugares nos
Conselhos de Administração
são ocupados por
mulheres

21,2%
dos cargos de gestão
em empresas são
desempenhados
por mulheres

IMPACTO DA COVID-19 FOI MAIS ALTO NOS SECTORES COM MAIOR PRESENÇA FEMININA NA GESTÃO
% DE CARGOS DE GESTÃO FEMININA
Serviços gerais
Retalho

GRAU DE IMPACTO SECTORIAL DA COVID-19
56%

38%

43%

16%

58%

33%
Mais presença
feminina

Alojamento e Restauração

33%

Atividades Imobiliárias

31%

Serviços Empresariais

30%

2%

Agricultura e outros Recursos Naturais

28%

2%

Indústria

26%

Grossista

26%

6%
26%

100%
95%

5%

80%

18%
98%

35%

48%
47%

17%

Transportes 25%

62%

Construção 19%

17%
36%
38%

100%

TIC 18%

3% 29%

Energias e Ambiente 17%

68%

1%

99%
Alto

Médio

Reduzido

HÁ MAIS
MULHERES
NA GESTÃO
EM SECTORES
COM IMPACTO
ALTO
PODERES DE DECISÃO
Sócios, acionistas, cargos de
gestão e cargos de direção
executiva

LIDERANÇA
Funções do primeiro gestor
(presidente do conselho de
administração e gerente)

CARGOS DE DIREÇÃO
Cargos de direção
executiva (diretores de
1.ª linha)

CARGOS DE GESTÃO
Órgãos socais de
gestão, administração
e gerência

COVID-19 – IMPACTO SETORIAL
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EMPRESAS LIDERADAS POR MULHERES SÃO RESILIENTES
Empresas com liderER±EJIQMRMRETSVR¸ZIPHIVIWMPM´RGMEǻRERGIMra

10%

8%

~42%

Elevado

Mínimo

v|;1om|;ি7o
=obruo7b7o;l
r-u1;ub-1olĹ

DAS EMPRESAS
DE RESILIÊNCIA
ELEVADA OU
2).&&18&



Reduzido

32%

MédMSElto

31%

Médio

EMPREENDEDORISMO FEMININO EM 2020
% de empresas constituídas em 2020 com liderança feminina



27%

Serviços
gerais

Restantes

17%

11%

Serviços
empresariais

Atividades
imobiliárias

12%

14%

Alojamento
e restauração

Retalho

9.347
EMPRESAS
CONSTITUÍDAS
EM 2020
COM LIDERANÇA
FEMININA

NASCIMENTOS (CONSTITUIÇÕES)
Entidades constituídas no período considerado, com publicação
de constituição no portal de atos societários do Ministério da Justiça

RESILIÊNCIA FINANCEIRA DAS EMPRESAS
Indicador desenvolvido pela Informa D&B que avalia a capacidade de
uma empresa enfrentar um choque excecional e não previsto com
impacto sMKRMǻGativo na sua atividade. Permite posicionar cada
empresa relativamente ao seu sector,GSQFEWIIQV«GMSWǻRERceiros.
Avalia, conjuntamente, 4 dimensões económicas e ǻRanceiras:
(1) estrutura de custos; (2) estrutura do endividamento; (3) margem
HIPYGVSIVIRHMFMPMHEHI  IǻGM´RGMEHSMRZIWXMQIRXS

61

FONTE:

Grande Consumo

ܮ

߈ $!!ݽ
-7lbmbv|u-7ou-7-
;Ѵr;b;

62
Grande Consumo

RELAÇÕES ENTRE EMPRESAS
SÃO RELAÇÕES ENTRE PESSOAS
-Ѵ-u7;m;|ouhbm]࣐=-Ѵ-u7;1oѴ-0ou-2࢛oķ7;
1oor;u-2࢛oķ7;1olmb7-7;7;u;7;v7;-roboķ
7;r-u1;ub-vķ7;vbm;u]b-vķ7;7;v;moѴbl;m|o
1omfm|o;7;;m|u;-f7-ĺv;f-ķ࣐-1ub-2࢛o7;
;1ovvbv|;l-v7;Ѵb7;u-m2-t;ruolo;lo1u;vŊ
1bl;m|o7-r;vvo-ķ|-m|o-omझ;Ѵr;vvo-Ѵ1olo
ruoCvvbom-Ѵķ1oloo7-vmovv-v;lru;v-vķr;Ѵ-
r-uঞѴ_-7;0o-vru࢙ঞ1-v7;];v|࢛oķr;Ѵ-rovvb0bѴbŊ
7-7;t;mov7࢙7;;ul-bv-Ѵ࣐l7-movv-ruॕrub-
u;-Ѵb7-7;;r;Ѵ-vorou|mb7-7;vt;v;1ub-l;l
1omfm|oĺ
-Ѵ-u7;m;|ouhbm]࣐ruolo;ul-bv࢛o
-Ѵ-u]-7-7;o|u-vu;-Ѵb7-7;v-|u-࣐v7;bvb|-v-
;lru;v-vķ7;|uo1-7;;r;ub࣑m1b-vķ7;r-uঞѴ_-
7;b7;b-vķ7;lol;m|ov7;u;Y;࢛oķl-v|-l0࣐l
7;1-r-1b|-2࢛o;7;=oul-2࢛oķt;mov7࢛ol-bv
1omC-m2-;movr;ulb|;lķ;l1omfm|oķ1_;]-u
l-bvѴom];ĺݽ-1ub-2࢛o7;l;vr-2o;l|;lro
r-u-]-m_-ulovr;uvr;ঞ-ķu;mo-ulov;m;u]b-vķ
loঞ-2࢛o;bmvrbu-2࢛oĺ|ݽ-l0࣐lt-m7or-vv-Ŋ
lov7oľ;Ŀr-u-oľmॕvĿĺ
-Ѵ-u7;m;|ouhbm]࣐|-l0࣐l=-Ѵ-u7;7b;uvb7-7;
7;-ঞb7-7;vķ7;v;1|ou;vķ7;];o]u-C-vķ7;m-Ŋ
1bom-Ѵb7-7;vķ7;m;]ॕ1bovķ7;ruo7|ovķ7;];v|࢛oķ
7;bv࢛oķ7;7bl;mv࢛oķ7;1-lbm_ovĻķl-vv;lru;
1ol;bovlb|o1olmvĹ-u;vromv-0bѴb7-7;ķo
1olruolbvvo;-r-b࢛ot;1-7-l1oѴo1-mo
t;=-ĺ
rubl;bu-;t;]-m_;bl-bou1omv1b࣑m1b-vo0u;
-u;Ѵ;࢚m1b-7;v|;v;1ovvbv|;l-vķt;v࢛ol-bv
ľ=oul-v7;v;uĿ7ot;ľ=oul-v7;|u-0-Ѵ_-uĿķ=ob
;lƑƏƐƔķt-m7oķl-;l-bvķoѴ|;bľ࢘;v1oѴ-Ŀ
;=u;t;m|;boķorubl;buo7;|u࣑vruo]u-l-v
t;Cm- " ĺ--Ѵ|u-ķf࢙1olru-ঞ1-l;m|;
ƐƏ-mov7;;Ѵr;b;;-;m|u-ur-u-oomv;Ѵ_o7;
7lbmbv|u-2࢛oķƐƔ-mov7;l;u1-7o7;|u-0-Ѵ_o
;l-bv7;ƑƔ-|;v|;lm_-u-7;7b1-2࢛o7ol;
r-b--vvo1b-2ॗ;v7omovvov;1|ou;m࢛ovॕĺ-b-
|u-0-Ѵ_o-=-;u;l-mo-=-v;7-lbm_-1-uu;bu-ķ
1-lbm_oob-];l-1ol;2-uķr-u-Ѵ;Ѵ-l;m|;-o
t;l;ঞm_-Ѵ;-7o-|࣐;Ѵ-Ļof;ķvol;l0uo
7-7bu;2࢛o7-vvo1b-2࢛o7; lru;v-v -lbѴb-u;v
Ő ő;l;l0uo7-1olbvv࢛o7bm-lb-7ou-7-
!;7;Ѵ_;uझ7;uķ;m|u;o|u-vu;7;v;lt;
r-uঞ1broĺ
lou|]-Ѵķl-bv7;ƕƏѷ7-v;lru;v-vv࢛o
=-lbѴb-u;v;;v|-vu;ru;v;m|-ll-bv7;ƔƏѷ7o
;lru;]o;l-bv7;ѵƔѷ7orou|]࣑vĺ ;v|-
=oul-ķ- ķ1oll-bv7;ƑƏ-mov;l-bv7;
ƒƏƏ-vvo1b-7ovķ|;llr-r;Ѵিmb1or-u-=-lझѴb-v
;lru;v࢙ub-v1olo1;m|uo7;1olr;|࣑m1b-vķ7;
m;|ouhbm];7;vrou|;ĺbm7-7;m|uo7- ķ
1omvঞ|झlovl]uro7;fo;mvķ_of;f࢙1oll-

f;m|7;7ovƓƏŐ;ll࣐7b-ől-bv;r;ub;m|;ķ-
t;1_-l-lovbľm;|bmѴbm;Ŀķ_of;f࢙l-bvľom
|_;Ѵbm;Ŀķl-v1olr-bv;ņol࢛;v-bm7--ঞov
m-];v|࢛o7-v;lru;v-vĺ&l]uro7;1u;v1bŊ
l;m|oķ7;|u-mv=oul-2࢛o;7;lb|-mb࢛oĺ&l
]uror-u--b7-ĺ
࢙-!;7;Ѵ_;uझ7;uķruolob7-r;Ѵo ķ
|;;ov;ľhb1hŊo@Ŀmo7b-ƐƓ7;l-u2o7;
ƑƏƐѵķt-m7ov;bv;lru;v࢙ub-vv;fm|-u-l;l
bv0o-࢘oѴ|-7-l;vl-l;v-1ol-!b|-";-Ŋ
0u-ķ7o ķ7;robvmoou|oķ;ķl-bv|-u7;ķ
-mb࢛o7-v7-vĺ v|-u;7;ruolo;l7ov
-Ѵou;vl-bvu;Ѵ;-m|;vr-u-lblķ-7b;uvb7-7;ĺ
;v|;1-voķ-7b;uvb7-7;7;]࣐m;uom-];v|࢛o
7-v;lru;v-vĺ(oѴb7ov1bm1o-movķvolovl-bv
7;ƐƔƏ;lru;v࢙ub-v;ruolo;lovouhv_orv
tbm;m-bvķt;7u-m|;orubl;buo1omCm-l;mŊ
|o1_;]-u-l-v;uv;l-m-bvķ|-m|ov;u-lov
7;v-Covt;;m=u;m|࢙-lov;-u;vbѴb࣑m1b-t;
ru;1bv࢙-lovĺ
-m7o-|;m7࣑m1b-࣐C1-ulovl-bvѴom];ķ;v|-v
u;7;v-ruobl-lĺ -m7o-|;m7࣑m1b-࣐C1-uŊ
lovl-bv=u࢙];bvķ;v|-vu;7;v=ou|-Ѵ;1;lĺ
u-m|;ľ;v|;v|;lrovĿķ]-u7o1ol;vr;1b-Ѵ
-|;m2࢛oo,ool7o7b-ƑƏ7;l-u2o7;ƑƏƑƏķm-
movv-rubl;bu-v;l-m-7orubl;buo1omCm-l;mŊ
|oķt-m7oo]urofm|obm7v|ub-bv;Ŋ
uor;vķrubm1br-Ѵl;m|;7ov;1|ou-Ѵbl;m|-uķr-u-
r-uঞѴ_-7;;r;ub࣑m1b-v1olt;lf࢙;v|--m-
ľ1ubv;r-m7࣐lb1-Ŀ_࢙l-bv|;lroķ1ol;vr;1b-Ѵ
-|;m2࢛or-u-o1-vob|-Ѵb-moĺ ob7-v1_-l-7-v
l-bv;lo1bom-m|;vt;ঞ;-|࣐_of;ĺ-b-l-
lbvv࢛o-1lrubuĹ]-u-mঞu-Ѵbl;m|o࢘vr;vvo-v
;l1-7-r-झvĺ
rout;-b7-࣐1_;b-7;lbvvॗ;vķ=-Ѵ-u7;1ooŊ
r;u-2࢛o|-l0࣐l࣐=-Ѵ-u7-vvo1b-2࢛o -u|;
$-uu࣐ķl--vvo1b-2࢛olb|o;vr;1b-Ѵķ7omovvo
v-m];ķ1_;b-7;v;mঞ7o;7;ruorॕvb|oķ1omvŊ
ঞ|झ7-mov;bo7-movv-=-lझѴb-t-m7ool;
bul࢛o -u|;=-Ѵ;1;ķ1olƑƏ-movķ;lƑƏƐƐĺ
m;1;vvb7-7;7;ol-m|;ulovbo࣐_omu-u-
;vv࣑m1b-7-v-b7-1ol--|ub0b2࢛o7;0oѴv-v
-;v|7-m|;vmb;uvb|࢙ubov1ollb|oro|;mŊ
1b-Ѵķl-v1olu;7b7-1-r-1b7-7;Cm-m1;bu-ĺ
-u--Ѵ࣐l7-v0oѴv-vķ1-7-0oѴv;buo|;ll-
l-7ubm_-or-7ubm_ot;o-rob--|o7ovov
mझ;bvķt;ur;vvo-Ѵt;uruoCvvbom-Ѵĺ|࣐_of;ķf࢙
-|ub0झlovƑƕƕ0oѴv-v-ƐƓƖ-Ѵmovĺ$;lovl
bl;mvoou]Ѵ_orou;v|-bmb1b-ঞ-7;blr-1|o
=m7-l;m|-Ѵm-vo1b;7-7;ĺ
oubvvoķro7;lov1_-l-uot;tbv;ulov-
;v|-ľ=oul-7;b7-Ŀķl-vķlb|ol-bvt;u;Ѵ-Ŋ
2ॗ;v;m|u;;lru;v-vķv࢛ou;Ѵ-2ॗ;v;m|u;r;vvo-vĺ

ܮ

!  
 7- m-l;

O EQUÍVOCO EMPREENDEDOR, NA
RETRAÇÃO À EVOLUÇÃO DA HUMANIDADE
-m7ooѴ_-lovr-u-lo7;Ѵov7;;lru;;m7;7oŊ
ubvloķ|-bv1olo"|;;o0vķbѴѴ-|;vķ Ѵomvh
oov!o1h;=;ѴѴ;uķro7;lov;ut;=ou-lr;vvo-v
t;blrѴvbom-u-l-bmo-2࢛o7;=oul-1oѴovv-Ѵ
;ķ1olo1omv;t࣑m1b-ķ=ou-l1ub-7ovm;]ॕ1bov
ruॕrubov;l|oumo7;vv;v1om|;|ovĺ

;oѴ2࢛o|;1moѴॕ]b1-7;t;_of;0;m;C1b-lovĺ

1;m࢙ubot;1om_;1;lov7bC1bѴl;m|;7b;u];7o
bm7bझ7ot;|u-0-Ѵ_--1ol;v1-vvovu;1uŊ
vovml-1-;o]-u-];lt;ķ-rॕvl-b7;b-
bѴlbm-7-Őm-t-Ѵmbm]࣐l-1u;7b|-ķu;1ou7;lovőķ
r;u1ouu;o1-lbm_or-u--1oѴo1-u;lru࢙ঞ1-;
;lru;;m7;lm;]ॕ1bot;v;;l-u;;Ѵ-ul
bm1om|;v|࢙;Ѵv1;vvoĺ
$o|-Ѵl࣐ub|o-o;lru;v࢙ubov࢙0bo;u;oѴ1bom࢙ubo
t;1omtbv|oou;1om_;1bl;m|o;-0om-2࢛o7o
lm7oĺ

bv|;l;Ѵ;l;m|ov;1;1bom-bvm-vou]-mb-2ॗ;v
1fov|-Ѵ;m|ovv࢛o|o|-Ѵl;m|;7;v1om_;1b7ovķ
t;rovvb;Ѵl;m|;|࣑l-vu;vrov|-v-lb|ov
7ovo0v|࢙1Ѵovt;;m=u;m|-lovĺ
;vvo-vt;ro7;ub-l1om|ub0bu-ঞ-l;m|;ķ
lb|-v;;v7;=oul-b|-Ѵķr-u--l7-m2-;
ruo]u;vvo7--ঞb7-7;ķl-vt;ķbm=;Ѵbl;m|;ķ
|u-0-Ѵ_-lm-vol0u-7;t;lovѴb7;u-ķmm1-
1_;]-m7o-|ol-u1omv1b࣑m1b-7ov;ruॕrubo
-Ѵou;ro|;m1b-Ѵ1oloblbm;m|;v1ub-7ou;v7;
voѴ2ॗ;vbmo-7ou-vĺ

o;m|-m|oķ]u-m7;r-u|;7-vr;vvo-vm࢛ov࢛o
;lru;v࢙ubovķ o-t;Ѵ;v-|oub-7ov-|ol-u
-v]u-m7;v7;1bvॗ;vm-vou]-mb-2ॗ;vķl-vr;vŊ
vo-vt;|u-0-Ѵ_-lr-u-;mঞ7-7;v;;tbr-v7;
Ѵb7;u-m2-ĺ
;v|-vķbmিl;u-v-vrbu-lbmo-uķ1ub-u-Ѵouķ|;u
blr-1|omolm7o;v;ur-u|;bm|;]u-m|;7-v-
|u-mv=oul-2࢛oĺ
ovv;l1olr;|࣑m1b-v;|-Ѵ;m|ovbm;vঞl࢙;bv
t;1om|ub0;lr-u-o1u;v1bl;m|o7--ঞb7-7;ķ
l-vr-vv-l7;vr;u1;0b7-v-ovoѴ_ov7;t;lķmo
|oroķ-vrbu-0ubѴ_-u;;m]u-m7;1;u-vv-vbu|7;v
;_-0bѴb7-7;v7;bmo-2࢛oĺ
&lmিl;uou;ru;v;m|-ঞo7;ou]-mb-2ॗ;vrovvb
ru;vঞ]bovov|-Ѵ;m|ovķmo;m|-m|oķ;v1om7b7ovmov
0mh;uvo;l1-u]ovl;movu;1om_;1b7ov7-
;lru;v-ĺ ķ=u;t;m|;l;m|;ķovlo7;Ѵov7;1olŊ
mb1-2࢛oru-ঞ1-7ovm-v;lru;v-v;7-l-rovvb0bŊ
Ѵb7-7;7;v|;vu;1uvov-Ѵbovov0uo|-u;lĺ
v]u-m7;v7;v-Cov7-_l-mb7-7;m࢛ov࢛oķm;l
v;u࢛oķu;voѴb7ovľr;uvbĿr;Ѵolo7;Ѵo7;;lru;v࢙Ŋ
uboņ;lru;;m7;7ouķt;1om_;1;lov;;v|-lov_-Ŋ
0b|-7ov--|ub0bu|o7ool࣐ub|o;ķ-|࣐ķ-b7oѴ-|u-uĺ
(b;lovml-;u-;lt;-l-boub-7-vvo1b;7-Ŋ
7;vv࢛obm70b|-;Ѵl;m|;lb|o7;v;moѴb7-vĺ
-;ul-1_-l-7-|;Ѵ;=ॕmb1--|u-࣐v7;l
7bvrovbঞorou|࢙ঞѴķ7bvrou7;llm7obmCm7࢙;Ѵ
7;1om_;1bl;m|ov-|u-࣐v7;ll;uo1Ѵbt;ml
t-Ѵt;u7bvrovbঞo;Ѵ;|uॕmb1oѴb]-7o;lu;7;ķ
;bvঞu-rovvb0bѴb7-7;7;=-;ul-u;vvom࢚m1b-
l-]m࣐ঞ1-oķ-|࣐ķ-vblrѴ;v-tbvb2࢛o7;lr;uŊ
=l;1ub|;ubov-l;m|;;Ѵ-0ou-7ov࢛o;b7࣑m1b-v7-

om|u-ub-l;m|;-ot;fѴ]-lovķ;v|;ruo]u;vŊ
vo࣐l-boub|-ub-l;m|;u;vѴ|-7o7-1ub-ঞb7-7;
7;1oѴ-0ou-7ou;v;lru;;m7;7ou;v;m࢛o7;
;lru;v࢙ubovĺ

u-ঞ1-ul-Ѵb7;u-m2-blr;7bঞ-7;1o1ub-2࢛o
࣐u;mm1b-ulov-u;vѴ|-7ovl-bv=-ou࢙;bvķ
bmb0bulov1u;v1bl;m|o;rom;m1b-ѴķѴblb|-ulov
l-bl-];ll-bvruo]u;vvbv|-;u;oѴ1boŊ
m࢙ub-7-ou]-mb-2࢛oĸ࣐ķ|-l0࣐lķblr;7bulov
r;vvo-v|-Ѵ;m|ov-v7;v;u;-Ѵb-u;lr;vvo-Ѵ;
ruoCvvbom-Ѵl;m|;ķl-m|;m7ov-v1olr;|࣑m1b-v
-=o]-7-vml1om|;|o7;oub;m|-2ॗ;vķlb|-v
;;vķ;vrিub-vĺ
-bv]u-;-bm7-࣐t;ķv;bmvbvঞulovmolb|o
7;t;-r;m-vo;lru;v࢙uboķ1olov;u;v|ub|o
mি1Ѵ;o7;bmo-2࢛oŐt-m7o-rѴb1࢙;Ѵő࣐t;l
bmo-ķ;v|-u;lov-blr;7bu-vo1b;7-7;7;l-
;oѴ2࢛ol-bv1࣐Ѵ;u;ķ;Ѵo;7bm࢚lb1-ĺ
$;lov;moul;v7;v-Covr;Ѵ-=u;m|;;m࢛ov;u࢛oķ
1;u|-l;m|;ķvॕov;lru;v࢙ubovt;-uubv1-l
;lru;;m7;u-voѴ2࢛o7;|-bv-7;uvb7-7;vĺ
o7;lov;7;;lov;vroѴ;|-ullobl;m|o
ou]-mb-1bom-Ѵbm1Ѵvbo;r-uঞ1br-ঞoķ7;=oul-
-=ol;m|-uor;mv-l;m|o1ub-ঞo;;v|u-|࣐]b1o
t;1-7-;Ѵ;l;m|orovvbķl-vt;t-v;v;lŊ
ru;v;-1-m_-7;u;;Ѵ-uĺ
7;b-vķbm|b2࢛o;1ub-ঞb7-7;-|-0-=-7-vĺĺĺl-
r;u7-buu;=|࢙;Ѵr-u--;1omolb-ĺ

v|;v1om|;ি7ov
=ou-lruo7b7ov;l
r-u1;ub-1olĹ

63
Grande Consumo

