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Encomende através do nosso site: 
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Chef António Vieira

A vida é feita de objectivos e conquistas, 
de obstáculos e vitórias.

Viver não é mais do escalar incessante-
mente as mais íngremes montanhas para 
atingir o cume e só os audazes e lutadores 
conseguem lá chegar.

Daí a escolha do tema “Montanha”, pois 
sabemos que os profissionais de cozinha 
têm de trabalhar arduamente e darem o 
melhor de si para atingirem os elevados 
patamares nesta área.

Atribuímos a cada jaleca o nome das 
maiores montanhas do mundo, na certeza 
de quem as veste é exigente e tem as 
maiores expectativas porque escolhe 
Prochef.

Quem veste Prochef não se contenta com 
subir pequenas colinas pois sabe que 
connosco terá um parceiro à altura para o 
acompanhar nas suas conquistas.

Qualidade, conforto e design.

Parta à conquista! Be Prochef!

Orquídea Silva
Managing Director

António Vieira cedo descobriu a sua voca-
ção pela cozinha, paixão essa que o levou, 
com apenas 18 anos, a estagiar no Hotel 
Meridien do Porto. Continuou o seu 
percurso profissional como cozinheiro de 2ª 
no Hotel Solverde (Gaia) e mais tarde como 
Cozinheiro de 1ª no Gaia Hotel.

Decidido a aprimorar os seus conheci-
mentos, ingressou na Escola de Hotelaria 
do Porto, onde frequentou o Curso para 
Cozinheiro de 1ª, exercendo simultanea-
mente a função de Chef no espaço da 
Praia da Luz, e posteriormente no Café da 
Praça. Conta com uma vasta experiência 
tendo exercido nos restaurantes, Cafeína, 
Oriental e Terra. Foi também consultor do 
Restaurante Trinca-Espinhas.

Em 2007 inaugurou na foz do Porto o 
Restaurante Shis onde é Chef de Cozinha 
Executivo e também sócio.

António Vieira é um profissional dedicado 
que não teve medo de arriscar e evoluir na 
sua carreira.
Foi lutador e audaz e, hoje, com a gestão 
do seu próprio negócio, sente-se feliz e 
realizado.

Natasha Magalhães, filha de Orquídea Silva, é uma jovem 
estudante na área de design, bastante criativa e empenhada.

Com apenas 21 anos é, actualmente, a autora da colecção 
Prochef e Prochef Woman.
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