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COMUNICADO 

Treze restaurantes portugueses premiados na Embaixada de Itália no âmbito do 
projecto 

“Ospitalità Italiana – Restaurantes Italianos no mundo”, edição 2013 

 

 

 

Temos o prazer de informar que no passado dia 21 de novembro, treze restaurantes foram 

recebidos na Embaixada de Itália em Lisboa para a cerimónia de entrega dos selos de 

qualidade “Ospitalità Italiana – Restaurantes Italianos no mundo”, organizada por esta Câmara 

de Comércio como conclusão da edição 2013 do homónimo projecto. 
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Nesta edição foram premiados os seis restaurantes que na edição do ano passado receberam o 

selo e que este ano conseguiram a sua renovação:  

 Italy Caffé Ristorante Pizzeria (Lisboa, Saldanha);  

 La Dolce Vita (Lisboa, Parque das Nações);  

 Valentino Expo - Raffaello (Lisboa, Parque das Nações);  

 Amici, Ristorante Italiano Bar (Algarve, Praia da Luz);  

 Ristorante Il Grissino (Algarve, Almancil);  

 Ristorante Belmondo (Algarve, Lagoa) 
 

Sete foram os restaurantes que receberam o selo pela primeira vez e passaram a fazer parte 

da família “Ospitalità Italiana”   

 Osteria (Lisboa, Madragoa) 

 Momenti Italiani (Lisboa, Bairro Alto) 

 Gulli (Cascais, Baia de Cascais) 

 Porto di Mare (Cascais) 

 Casa d’Oro (Porto) 

 Pasta Fresca & Pizza (Matosinhos, Porto) 

 Trattoria Vecchia Milano (Algarve, Lagoa) 
 

 

Estiveram presentes cerca de 60 pessoas entre premiados, jornalistas e operadores do sector 

agroalimentar e turístico. 
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Durante a cerimónia, apresentada por Marcello Menichetti, Secretário-geral da Câmara de 

Comércio Italiana em Portugal e presenciada por Renato Varriale, Embaixador de Itália em 

Portugal e Santi Cianci, Presidente da Câmara de Comércio Italiana em Portugal, foram 

entregues as placas que os restaurantes poderão afixar junto à entrada e os respectivos 

diplomas.  

A iniciativa, que não comportou qualquer custo para os participantes, tem uma conotação 

institucional e tem como objectivo distinguir os restaurantes que respeitem as tradições da 

gastronomia italiana, sendo, portanto, autênticos embaixadores da boa comida Italiana em 

Portugal.  

“Ospitalità Italiana - Restaurantes Italianos no 

Mundo” decorreu durante este ano em mais 49 

países e 1420 restaurantes e, em Portugal, 

decorrerá também ao longo do próximo, por 

ocasião da edição 2014 do projecto. 

Mais, temos o prazer de anunciar que por ocasião 

da cerimónia, foi oficialmente lançado o “Prémio 

Ospitalità Italiana”. Trata-se de um concurso, em 

vigor até fevereiro de 2014, no âmbito do qual os 

clientes dos 13 restaurantes certificados poderão 

dar uma nota a cada um deles. Quem votar 

habilitar-se-á a ganhar uma viagem para duas 

pessoas a Itália, enquanto os restaurantes italianos 

em Portugal estarão em competição com os outros 

restaurantes certificados de toda a Europa. O 

melhor destes, irá defrontar na “gran finale”, que 

terá lugar na próxima primavera em Itália, os 

melhores restaurantes das outras 4 áreas 

geográficas do mundo. 

Para mais informações consultem o site da iniciativa, www.10q.it. Para quem quiser votar está 

já disponível o site www.premiospitalita.it. Para conhecer os códigos dos seis restaurantes 

portugueses, nada melhor do que ir visitá-los, os códigos estarão visíveis no interior do local. 

 

Lisboa, 23/11/2013 

 

*O projecto é realizado com o contributo do "Fondo Intercamerale di Intervento di Unioncamere" 

http://www.10q.it/
http://www.premiospitalita.it/

