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NOTA PARA A IMPRENSA
De 14 a 20 de novembro de 2022, a Embaixada de Itália em Lisboa celebra a VII Semana da Cozinha Italiana no Mundo, destinada a promover a 
excelência da cozinha italiana e dos seus territórios, com uma série de iniciativas sob o tema "Convivência, Sustentabilidade e Inovação: 
os ingredientes da cozinha italiana para a saúde das pessoas e a proteção do planeta".
A extraordinária força da tradição gastronómica italiana, nas suas múltiplas variantes regionais, amadas e apreciadas em todo o mundo, constitui 
um dos elementos distintivos da italianidade e este ano será valorizada à luz da estreita ligação entre a alimentação e a saúde humana e ambiental 
que cada vez mais permeia o debate internacional, e da relação com o território, que ao longo dos séculos favoreceu o nascimento de receitas 
fortemente influenciadas pelo lugar onde foram desenvolvidas.

É precisamente da relação do homem com o território, cuja evolução é um dos maiores desafios do nosso tempo - assim como um elemento chave 
da candidatura de Roma para acolher a EXPO em 2030, desenvolvendo o tema "Pessoas e Territórios: Regeneração Urbana, Inclusão e 
Inovação" - que podem surgir soluções inovadoras para dar resposta às necessidades prementes da sustentabilidade, respeitando ao mesmo 
tempo a tradição.

Os eventos em programa para a edição portuguesa da Semana da Cozinha Italiana seguem assim o fio condutor do binómio tradição-inovação, 
demonstrando a complementaridade destes dois conceitos, só aparentemente em oposição: a tradição dos diferentes territórios é a base para criar 
inovação, e esta, por sua vez, contribui para dar vida a novas tradições, integrando as mudanças no contexto histórico, social, cultural e ambiental 
no qual se inspira. A inovação encontra assim o seu fundamento na centralidade da tradição territorial, ou seja, dos produtos e das pessoas que 
fazem da artesanalidade italiana um exemplo para o mundo.

O arranque da programação está previsto para segunda-feira, 14 de novembro, às 18h no restaurante italiano 'Libertà Kitchen', um estabe-
lecimento jovem no centro de Lisboa classificado pela Forbes como um dos locais de visita obrigatória na capital portuguesa. A escolha foi também 
determinada pela atenção particular que este estabelecimento presta à sustentabilidade: o restaurante instalou nos seus locais uma máquina de 
compostagem de resíduos alimentares, destinada aos agricultores locais para fertilização das suas culturas. Durante o evento, cuja abertura será 
a cargo do Embaixador de Itália em Portugal, Carlo Formosa, terá lugar uma prova de vinhos dirigida aos importadores e operadores 

portugueses do sector. O evento, com entrada limitada a convidados, permitirá também o lançamento de uma iniciativa pública que visa promover 
a grande tradição enológica italiana através da ferramenta central do conhecimento e da formação, um dos elementos centrais da Semana da 
Cozinha de 2022: um Concurso de jovens sommeliers, cujo prémio será um curso de formação enológica com estágio em Itália. 

Ainda a 14 de novembro, pelas 18h30, no Museu da Farmácia o Instituto Italiano de Cultura apresenta uma conversa acerca da planta alpina 
Artemísia e do seu destilado mais famoso: o Genepy. 'O Genepy'. História (e sabor) de uma planta alpina" é o título da iniciativa, que prevê 
uma degustação seguida de conversa com Enrico dell'Orto, considerado “o jardineiro mais famoso de Itália” pela sua atividade de culinary garden-
er. À descoberta de um dos licores IGP mais populares no norte de Itália, serão exploradas as etapas que desde o processamento artesanal do início 
do século XIX à produção contemporânea, levaram á descoberta e apreciação de uma planta com um cultivo complexo e qualidades revigorantes. 
O público poderá assim não só apreciar as suas qualidades como licor, mas também descobrir um remédio natural contra os sintomas da gripe que 
tem sido utilizado há séculos pelos habitantes dos vales; o potencial na farmacopeia dos princípios ativos da planta será assim valorizado no âmbito 
do Museu da Farmácia. Apresentação em italiano com tradução em português - Entrada gratuita mediante reserva em iiclisbona.reservas@es-
teri.it

O percurso pelas excelências do território alpino italiano continua no dia seguinte, com a projeção do documentário "Wine Roads", uma 
viagem pelas ciclovias que percorrem a rota do vinho na região do Alto Adige, mostrando produtos locais, tradições e paisagens daquela região. O 
documentário será apresentado aos estudantes da Escola Superior de Hotelaria e Turismo de Estoril (ESHTE) terça-feira 15 de novembro, às 
16h30. Entrada gratuita sujeita a lotação da sala.

Quarta-feira 16 de novembro, às 16:00 horas, haverá um momento de reflexão, com o webinar “A cozinha italiana entre tradição e inovação. Os 
ingredientes e os pratos típicos da tradição gastronómica italiana: sustentabilidade e saúde das pessoas e do planeta”, dirigido a instituições e 
associações comerciais locais, mas também ao público em geral, sobre as formas como a tradição e a inovação na cozinha podem andar de par e 
passo, gerando novos modelos de produção e consumo e como podem contribuir para escolhas saudáveis para as pessoas e para o planeta. Peritos 
italianos de renome, entre os quais Stefano Sforza, docente de Ciência dos Alimentos e dos Fármacos da Universidade de Parma, Andrea Ghiselli, 
diretor do centro de investigação CREA – Alimentos e Nutrição, e Cesare Varallo, advogado especializado em direito alimentar, debaterão as 
tendências sustentáveis no consumo alimentar, os últimos desenvolvimentos no debate europeu sobre nutrição e rotulagem na frente da embala-
gem. O webinar terá acesso gratuito e tradução simultânea italiano-português. Informações mais detalhadas e link de inscrição ao webinar estarão 
disponíveis no site e nas redes sociais da Embaixada de Itália @ItalyinPortugal

Quinta-feira 17 de novembro, às 18h30, na Livraria Almedina do Rato, em Lisboa, será apresentada a tradução portuguesa da obra do célebre 
estudioso de culinária Pellegrino Artusi, "A Ciência na cozinha e a Arte de comer bem". A tradutora Anabela Ferreira exporá as 
principais características da edição portuguesa dum livro que marcou a história da culinária italiana, ilustrando o desafio de adaptar a obra de 
1891 mantendo-se fiel ao original por estilo e grafismo. O volume é enriquecido com um prefácio da Presidente da Fundação Casa Artusi, Laila 
Tentoni, uma introdução da tradutora, uma breve biografia de Pellegrino Artusi, e um glossário de expressões típicas do autor e da gastronomia 
regional italiana. Apresentação em português - Entrada gratuita.

Dois momentos de alta cozinha serão oferecidos pela chef convidada Silvia Baracchi, do restaurante com estrela Michelin 'Il Falconiere' 
(situado em Cortona, na Toscânia) presente em todos os guias italianos e estrangeiros mais conceituados. A Chef Baracchi trabalhou com os mais 
famosos chefs italianos, incluindo Cannavacciuolo, Gramaglia, Sadler e Alfieri, e foi convidada em numerosos programas de televisão e eventos de 
relevância internacional dedicados à cozinha, em particular "Chef in the Sky" em Helsínquia, Bruxelas e Riga. Quinta-feira 17 de novembro a chef 
Baracchi elaborará um jantar de gala na Residência do Embaixador, durante o qual os cerca de 100 convidados presentes - selecionados entre as 
personalidades mais relevantes do mundo institucional português e da comunidade italiana em Portugal - poderão apreciar a cozinha toscana da 
chef, cujas raízes remontam aos etruscos e se caracterizam por uma forte ligação com o território e os seus produtos. No dia seguinte (sexta-feira 
18 de novembro, as 16h30), a cozinheira realizará um show cooking num dos restaurantes italianos mais conhecidos e apreciados da capital 
portuguesa, o célebre Fiammetta, no Campo de Ourique. Como de costume, para o showcooking serão convidados os principais jornalistas, 
influenciadoree e bloggers do sector enogastronómico, que poderão experimentar a cozinha da chef e conhecer os seus segredos.

As iniciativas da Semana da Cozinha Italiana em Portugal são realizadas pela Embaixada de Itália em Lisboa, em colaboração com a Agência ICE 
para a Promoção no Estrangeiro e Internacionalização das Empresas Italianas, a Câmara de Comércio Italiana para Portugal, o Instituto Italiano de 
Cultura de Lisboa, a delegação de Lisboa da Academia de Cozinha Italiana, a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, assim como numero-
sos restaurantes italianos em Portugal, que prepararão menus especiais ao longo de toda a Semana. 

Mais informações estarão disponíveis no site www.amblisbona.esteri.it e nas redes sociais da Embaixada de Itália @ItalyinPortugal
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