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COMUNICADO PARA A IMPRENSA

A Sustentabilidade do sistema alimentar é a palavra chave da Semana da Cozinha Italiana no 
Mundo, que decorre internacionalmente de 22 a 28 de novembro promovida pelo Ministério dos 
Negócios Estrangeiros e da Cooperação Internacional da República Italiana. Para a sesta edição 
da manifestação o tema escolhido é “Tradição e perspectivas da cozinha italiana: consciência 
e valorização da sustentabilidade alimentar”.

Em Portugal, a Embaixada de Itália organiza uma série de iniciativas destinadas a promover as 
excelências da cozinha italiana e dos seus territórios, mas também a importância da ligação 
entre alimentação e sustentabilidade e entre biodiversidade e diversidade alimentar, a 
resiliência e o combate ao desperdício. Simbolicamente foi escolhida como emblema da 
Semana a flor de courgette, um produto agrícola muito apreciado na culinária italiana mas 
habitualmente descartado em diversos países.

A apresentação oficial decorrerá segunda-feira 22 de novembro na antiga Cozinha do Palácio 
Pimenta – Museu de Lisboa, numa sessão inaugural que conta com a introdução do 
Embaixador de Itália, Carlo Formosa, seguida por uma conferência do gastrónomo Virgílio 
Nogueiro Gomes que ilustrará “A influência da Cozinha Italiana na História Alimentar”. Com 
entrada livre sujeita à lotação da sala.

A manifestação constitui também uma oportunidade para dar seguimento à Declaração de 
Matera, assinada a 29 de junho de 2021 durante a cimeira dos Ministros dos Negócios 
Estrangeiros e do Desenvolvimento do G20, sob a presidência italiana. Em Matera, os líderes 
mundiais assumiram o compromisso de avançar juntos para uma Década de Acção com o 
objectivo de alcançar a “Fome Zero” até 2030. Para reflectir sobre a Food Coalition e dar a 
conhecer diversos projectos de cooperação entre Itália e Portugal no sector da produção e 
distribuição agrícola, decorrerá quarta-feira 24 de novembro às 14h30 um webinar dedicado à 
Agricultura Sustentável, que contará com a participação entre outros do Secretário Executivo 
da CPLP, Zacarias da Costa. Com a coordenadora dos projectos internacionais da Associação 

Slow Food, Eleonora Olivero, será apresentada a recém-constituída Associação Slow Food 
portuguesa pelo presidente Rui Rosa Dias.  

Convidado especial da Semana é o Chef Alfonso Caputo, “o cozinheiro do mar”, responsável 
pelo restaurante Taverna del Capitano situado em Nerano, na Costa Amalfitana. Nascido em 
1970, após uma brilhante carreira internacional que o levou até ao Japão, onde chegou a 
cozinhar para o Imperador, o chef Alfonso regressou à pequena aldeia marítima da Costa 
Amalfitana e ao restaurante familiar, que gere com a irmã Maria, primeira mulher sommelier da 
região da Campânia. Já distinguido com duas estrelas Michelin, é autor dos livros Zuppe (2007) 
e Alfonso Caputo, la cucina del mare alla Taverna del Capitano (2010). A convite da Embaixada 
de Itália, o chef Alfonso elaborará um jantar de gala e ministrará um showcooking para 
operadores do sector eno-gastronómico. O showcooking decorrerá no Tropical Garden do Torel 
Palace Lisbon, certamente um dos hotéis mais charmosos de Lisboa no topo da colina de 
Santana. 

A colaboração com o Torel Palace insere-se no objectivo da Embaixada de potenciar as 
interacções com o bairro onde esta sede diplomática se situa. Ainda em diálogo com o bairro, foi 
estabelecida uma colaboração com o novo Centro de Alojamento para Sem-Abrigos de Santa 
Bárbara, para cuja população o chef Alfonso preparará o jantar no dia 24 de novembro. Para a 
iniciativa colaboraram também as marcas italianas que patrocinam a Semana, cientes de que 
todos os actores do sistema económico devem contribuir a erradicar a fome e apoiar as pessoas 
em situações vulneráveis.

A delegação portuguesa da Accademia Italiana della Cucina apresenta a 24 de novembro, em 
colaboração com o Instituto Italiano de Cultura, o livro de Banda Desenhada Storia della cucina 
italiana a fumetti. Dalle tagliatelle etrusche al tiramisù. Durante toda a semana, os 
restaurantes italianos em Portugal apresentarão menus especiais, sob a coordenação da 
Câmara de Comércio Luso-Italiana.  O encerramento da manifestação terá lugar domingo 28 de 
novembro no Porto, onde a Associação ASCIP Dante Alighieri propõe uma conferência pela 
jornalista eno-gastronómica Licia Granello. O programa completo dos eventos será disponível 
nas redes sociais @ItalyinPortugal e na página facebook dedicada à Semana da Cozinha Italiana 
em Portugal.
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