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Essential Chef

It was financial issues that ended up defin-
ing his professional destiny when it already

seemed to be outlined. It was 2005 and João
de Oliveira was studying Geography, which
took him to Aberdeen, Scotland, as part of the
Erasmus programme. The need for a more
 financially stable life due to his expenses,
mainly generated by the many trips he took
across the country with his lacrosse team, first
led him to the restaurant Ciao Napoli, where
he became head chef, and then, years later,
to the kitchen of the Olive Tree. He ended up
falling in love with the restaurant industry,
and cooking in particular, and put the course
on standby. “It was a natural change; as a mat-
ter of fact, I think that geography and cooking
are complementary, so much so that I am
 finally finishing my course at Nova University
in Lisbon. Cooking, as well as all our tradi-
tions and customs, are directly related to the
climate, relief, fauna, flora, migrations, as well
as the history of each people and their terri-
tory, and that has always sparked my interest
and fascinated me (...) If we really want to un-
derstand gastronomy, we have to understand

the terroir, the history, relationships between
peoples, and that is also geography,” explains
chef João de Oliveira.

After six years of accumulating experience
on Scottish soil, he returned to Portugal. “I
had lost contact with many people, some no
longer lived in Lisbon, and I came straight
from Aberdeen to Parede, where I only knew
my ex-wife and her family. At a professional
level it was even more complicated. I didn’t
know anybody and didn't even know where to
start (...) People lived and breathed cooking
in a different way in Scotland, and I’m not
just talking about big restaurants. In 2011,
chefs were not yet the rock stars they are
today in Portugal. Much has changed since
2011 with television programmes, not every-
thing for the better, but in terms of the image
of our profession, I think we have managed to
change people's perceptions.”

Over these 10 or so years in Portugal, João
de Oliveira worked at the Cascas restaurant
in Cascais, collaborated with Miguel Laffan
in several establishments owned by the Santa
Maria Group, worked in the kitchen of Volver

Foram as questões financeiras que acabaram
por definir o seu destino profissional

quando o mesmo já parecia estar bem delineado.
Estávamos em 2005 e João de Oliveira frequentava,
então, o curso de Geografia, o que o levou até
 Aberdeen, Escócia, em Erasmus. A necessidade de
uma vida monetariamente mais estável face às
 despesas, principalmente geradas pelas muitas
 viagens que fazia pelo país com a equipa de
Lacrosse que integrava, acabou por levá-lo,
primeiro, para o restaurante Ciao Napoli, onde
chegou a ser chefe de sala, e, anos mais tarde, para
a cozinha do Olive Tree. Acabou por se apaixonar
pela área da restauração, e da cozinha em particular,
e deixou, então, o curso em stand by. "Foi uma
 mudança natural, aliás acho que a Geografia e a
 cozinha se completam, tal é que estou a acabar
 finalmente o curso na Universidade Nova de  Lisboa.
A cozinha, bem como todas as nossas tradições e
costumes estão diretamente relacionados com o
clima, relevo, fauna, flora, migrações, como sucede
com a história de cada povo e do seu território. E
isso sempre despertou o meu  interesse e fascinou
(...) Se quisermos verdadeiramente perceber a gas-
tronomia temos de perceber o terroir, a história, as

After more than 10 years dedicated to cooking, João de Oliveira 
presents his consulting company

Depois de mais de dez anos dedicados à cozinha, João de Oliveira 
apresenta a sua empresa de consultoria
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in Lisbon, and took the helm of Hotel
 Londres in Estoril between 2017 and 2020.
Recognized for his holistic approach, the chef
admits that the foundations of his cooking are
exactly the same as the foundations of his life:
experiencing what surrounds him as a whole.
“We have to have the awareness to under-
stand where the products come from, who is
going to work with them and who we are
going to serve them to, what kind of cus-
tomers we have at the table, where the restau-
rant is located... And this is where geography
and this marriage with cooking comes in
again. I spend more time on this process, in
most cases, than preparing a recipe itself and
experimenting. Because in fact this process is
also part of creating a recipe or a menu,” says
the chef. “On the other hand, we have to
 understand whose team we are on, who
 surrounds us. We don't cook alone, although
many chefs and customers think so, and each
person has a story, dreams and goals, and if
we think about the team as a whole, everyone
grows, our restaurant grows and so do we.” 

The influences that João de Oliveira cata -
pults into the kitchen are also a reflection of
his experiences. “They are the result of every-
thing I have lived, travelled and worked for
(...) For I example, I use spices that caught
my interest when I worked with many col-
leagues in Nepal, the times and vacations
I experienced, whether in the village of
 Vasconha, the hometown of my grandparents
on my father’s side in Beira Alta, as well as in
Estremoz, on the other side of the family, the
connection I have always had with Spain,
fisheries, small game, mushroom picking in
Scotland... there are many and I think that
can be seen in every dish I create.”

In order to convey everything he has
learned over the years, the chef recently
launched a consulting company. Also named
João de Oliveira, it’s mainly based on process
optimisation and management, on the
 approach of “new products”, on the develop-
ment of recipes and creation of menus and on
turnkey projects or the space itself. “Here we
design everything, from the layout of the
space to the equipment and kitchen material,
among other things. Our service can be
 applied to any space, whether it is already in
operation, in need of improvement or to
 simply create a dish or a star product that’s
the image that sets it apart from all the others.
We also train teams and provide follow-up.”

For the future, João de Oliveira reveals
that “in this context of uncertainty, the key is
to continue to be able to work”. He con-
cludes: “In addition to group and family
 dinners and catering services for individuals
or companies, which at this time of the year
are (or would have been) our focus, we want
to implement João de Oliveira as both a
 company and a brand.” �

relações entre os povos, e isso também é Geo -
grafia", conta o chef João de Oliveira. 

Depois de seis anos por terras escocesas a acu-
mular experiências, regressou a Portugal. "Tinha
perdido o contacto com muita gente, algumas
pessoas já não residiam em Lisboa, e eu vim dire-
tamente de Aberdeen para a Parede, onde só
 conhecia a minha ex-mulher e a sua família. A nível
profissional ainda foi mais complicado. Não conhe -
cia ninguém e nem sabia por onde começar (...)
Vivia-se e respirava-se a cozinha de outra maneira
na Escócia, e não falo em exclusivo de grandes
restaurantes. Em 2011, os cozinheiros ainda não
eram as estrelas de rock que são hoje em Portugal.
Muito mudou desde 2011 com os programas de
televisão, nem tudo para melhor, mas a nível de
imagem da nossa profissão acho que conse -
guimos mudar a perceção das pessoas."

Durante estes quase dez anos em Portugal,
João de Oliveira passou pelo restaurante Cascas,
em Cascais, colaborou com Miguel Laffan em
vários espaços do Grupo Santa Maria, trabalhou na
cozinha do Volver, em Lisboa, e assumiu a liderança
do Hotel Londres, na linha do Estoril, entre 2017 e
2020. Reconhecido pela sua abordagem holística,
o chef confessa que o que está na base da sua
 cozinha é exatamente o mesmo que está na base
da sua vida: viver o que o rodeia como um todo.
"Temos de ter a sensibilidade para perceber de
onde vêm os produtos, quem os vai trabalhar e a
quem os vamos servir, que tipo de clientes temos
à mesa, onde está inserido o restaurante. E é aqui
que mais uma vez entra a Geografia e este casa-
mento com a cozinha. Aplico mais tempo neste
processo, na maior parte dos casos, do que a
preparar uma receita em si e a fazer experiências.
Porque na verdade este processo também faz
parte da criação de uma receita ou de um
menu (...) Por outro lado, temos de perceber
em que equipa estamos, quem nos rodeia. Não

 cozinhamos sozinhos, apesar de muitos 'chefs' e
clientes pensarem que sim, e cada pessoa tem
uma história, tem sonhos e objetivos e se pensar-
mos na equipa como um todo, todos crescem, o
nosso restaurante cresce e nós também."

Também as influências que catapulta para a
 cozinha são o reflexo das suas vivências. "São fruto
de tudo o que já vivi, viajei e por onde já trabalhei
(...) Dou como exemplo o uso de especiarias que
me despertou o interesse quando trabalhei com
muitos colegas do Nepal, os tempos e férias vividos,
quer na aldeia, Vasconha, terra dos meus avós
 paternos na Beira Alta, bem como em Estremoz, do
outro lado da família, a ligação direta que sempre
tive com Espanha, as pescarias, a pequena caça, a
apanha de cogumelos na Escócia... são muitas e
acho que isso se vê em cada prato que crio."

Com o intuito de transmitir tudo o que tem
aprendido ao longo dos anos, o chef lançou recen-
temente uma empresa de consultoria. A João de
Oliveira baseia-se principalmente na otimização e
gestão de processos, na abordagem e aproxi-
mação a "novos produtos", no desenvolvimento de
receitas e criação de menus ou em projetos chave
na mão ou do próprio espaço. "Aqui desenhamos
tudo, desde layout do espaço, equipamento e
 material de cozinha, entre outras coisas. O nosso
serviço pode ser aplicado a qualquer espaço, esteja
ele já a funcionar, necessite de melhorar a oferta
ou simplesmente de criar um prato, ou um pro-
duto estrela, que seja a imagem que o distingue
de todos os outros. Também formamos equipas e
fazemos o seu acompanhamento."

Para o futuro, João de Oliveira revela que "neste
contexto de incerteza, o fundamental é continuar
a poder operar". "Para além de jantares para grupos
e famílias e serviços de catering para particulares
ou empresas, que nesta altura do ano são (seriam?)
o nosso foco, queremos implementar a João de
Oliveira enquanto empresa e marca", conclui. �

Serving up geography


