
Famiglia cresce e dá 
um novo lugar à mesa
2022 marca uma data histórica para toda a Famiglia com o nascimento do Francisco, primeiro filho 
de Diogo Martins - sócio-gerente da Pizzaria Famiglia.  pág. 14 
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Entradas Appetizers

COUVERT 

Manteiga de nduja, pão artesanal, hummus de beterraba, 
azeitonas e alcaparrões marinados Nduja butter, artisan 
bread, beetroot hummus, olives and marinated capers ..............

SELEÇÃO DE QUEIJOS ITALIANOS 
SELECTION OF ITALIAN CHEESES

Pecorino picante 50g, taleggio 80g e mozzarella fresca 50g 
Spicy pecorino 50g, taleggio 80g and fresh mozzarella 50g .............

BRUSCHETTAS

Bruschetta de aglio e olio com mozzarella ralada 
Aglio and olio bruschetta with grated mozzarella .......................

Bruschetta de nduja com pancetta, cebola roxa, pasta de 
alho e nata Nduja bruschetta with pancetta, red onion, garlic 
paste and cream ..................................................................................

ENTRADAS QUENTES HOT APPETIZERS

Creme de legumes Vegetables cream (Soup) ...............................

Creme de tomate com tomate da época, manjericão, ricotta 
Tomato cream (soup) with seasonal tomato, basil, ricotta ...........

Polenta frita com molho de tomate Fried polenta with 
tomato sauce .............................................................................

Camarões salteados com curgete, tomate cherry, coentros 
e limão Shrimps sautéed with courgette, cherry tomato, 
coriander and lemon .................................................................

Cogumelos salteados com espinafres, compota de cebola 
e gema de ovo flamejada Sautéed eryngii mushrooms with 
spinach, onion jam and flamed egg yolk ...........................

ENTRADAS FRIAS COLD APPETIZERS 

Carpaccio de novilho com lascas de parmesão, rúcula, 
alcaparras e raspas de limão Steer carpaccio with parmesan 
shavings, arugula, capers and lemon zest .....................................

2,80€ 
P/ PESSOA

8,90€

4,25€

5,50€

3,50€

5,50€

5,00€

9,50€

 

8,75€

12,50€

Entradas
Appetizers

A inspiração que nos levou a desenhar esta nova ementa 
surgiu de uma forma muito natural e gradual. Trata-se de 
um processo de aprendizagem constante que hoje leva 
à sua mesa toda a história, emoções e vivências desde 
então. Nesta edição, decidimos presentear os famigliares 
com produtos da época, oferecendo sugestões de pratos 
mais elegantes.

Inês chef de cozinha e pizzaiola

Cogumelos salteados com espinafres, compota de cebola e gema de ovo flamejada
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Queijos e Enchidos 
Cheeses and Mixed Meat

BURRATA COM PESTO E PÃO ARTESANAL 
BURRATA WITH PESTO AND HOMEMADE BREAD .......

BURRATA COM TOMATES MARINADOS, PESTO 
E PÃO ARTESANAL BURRATA WITH MARINATED 
TOMATOES, PESTO AND HOMEMADE BREAD ...............

PRESUNTO ITALIANO LAMINADO COM PÃO 
ARTESANAL LAMINATED ITALIAN HAM WITH 
HOMEMADE BREAD .....................................................................

SELEÇÃO DE CHARCUTARIA E QUEIJOS ITALIANOS 
ITALIAN CHARCUTERIE AND CHEESES SELECTION
Pecorino picante 50g, taleggio 80g, mozzarella fresca 50g, 
salame picante 50g, spianata 50g, presunto 50g e pão 
artesanal Spicy pecorino 50g, taleggio 80g, fresh mozzarella 50g, 
spicy salami 50g, spianata 50g, ham 50g and artisan bread ...........

Saladas 
Salads

SALADA DE TOMATE E BURRATA 
TOMATO AND BURRATA SALAD
Tomate marinado, tomate fresco, rúcula e pesto Marinated 
tomato, fresh tomato, arugula and pesto ......................................

SALADA DE CAMARÃO SHRIMP SALAD
Maionese de manjericão, alface romana e tomate cherry 
Basil mayonnaise, romaine lettuce and cherry tomato ..............

SALADA DE PEITO DE FRANGO 
CHICKEN BREAST SALAD
Alface romana, pancetta, ovo cozido, parmesão e molho 
caesar Romaine lettuce, pancetta, boiled egg, parmesan and 
caesar dressing ....................................................................................

SALADA DE PRESUNTO HAM SALAD
Lâminas de presunto, mozzarella fresca, salada verde e 
legumes assados Ham slices, fresh mozzarella, green salad 
and roasted vegetables ......................................................................

11,90€

13,90€

13,50€

13,50€

Queijos, Enchidos e Saladas
Cheeses, Mixed Meat and Salads

7,90€

9,90€

11,00€

22,90€

Burrata com tomates marinados, pesto e pão artesanal Salada de tomate e burrata
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Pizzas Clássicas 
Classic Pizzas
PIZZA MARGHERITA 
PIZZA MARGHERITA 
Molho de tomate, mozzarella ralada e 
manjericão Tomato sauce, grated mozzarella 
and basil ...................................................................

PIZZA CAPPRICCIOSA 
PIZZA CAPPRICCIOSA 
Molho de tomate, mozzarella ralada, 
fiambre, cogumelos, alcachofra, gema 
de ovo e orégãos Tomato sauce, grated 
mozzarella, ham, mushrooms, artichoke, egg 
yolk and oregano .................................................... 

PIZZA DIAVOLA PIZZA DIAVOLA 
Molho de tomate, mozzarella ralada, salame 
picante e manjericão Tomato sauce, grated 
mozzarella, spicy salami and basil .....................

PIZZA REGINA PIZZA REGINA 
Molho de tomate, mozzarella ralada, 
cebola roxa, azeitonas, fiambre, ovo cozido, 
orégãos e flor de sal Tomato sauce, grated 
mozzarella, white onion, olives, ham, boiled 
egg, oregano and salt flower ................................

10,90€

14,25€

15,00€

15,00€

Pizzas da pizzaiola Inês 
Pizzas from pizzaiola Inês

PIZZA COGUMELOS SILVESTRES COM AZEITE DE TRUFA 
WILD MUSHROOM PIZZA WITH TRUFFLE OIL
Mozzarella ralada e compota de cebola 

Grated mozzarella and onion jam ..................................................................

PIZZA POMODORO POMODORO PIZZA 
Molho de tomate, mozzarella fresca, tomate fresco, tomate 
marinado e rúcula Tomato sauce, fresh mozzarella, fresh tomato, 
marinated tomato and arugula ........................................................................

PIZZA DE PRESUNTO HAM PIZZA 
Molho de tomate, mozzarella ralada, gorgonzola, rúcula e nozes 
picantes Tomato sauce, grated mozzarella, gorgonzola, arugula and 
spicy walnuts .......................................................................................................

PIZZA DE CURGETE E ALCACHOFRA
COURGETTE AND ARTICHOKE PIZZA
Mozzarella ralada, rúcula, burrata, raspa de limão e pinhão tostado 
Grated mozzarella, arugula, burrata, lemon zest and toasted pine nuts .........

17,00€

15,90€

18,00€

18,00€

Pizzas
Pizzas

Pizza de curgete e alcachofra

A Pizzaria Famiglia tem disponível queijo 
Vegan para fazer a sua pizza. Se assim o 
desejar, solicite por favor à nossa equipa.

Pizzaria Famiglia, in partnership with Violife, 
has Vegan cheese available. If you wish to 
have your pizza with this cheese, please 
request it to our team.
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Massas 
Pastas

TAGLIATELLE DE COGUMELOS SILVESTRES 
WILD MUSHROOM TAGLIATELLE 
Molho de cogumelos, nata, parmesão e cebolinho
Mushroom sauce, cream, parmesan and chives ...........................

TORTIGLIONI À BOLONHESA 
BOLOGNESE TORTIGLIONI
Tomate cherry, manjericão e parmesão
Cherry tomato, basil and parmesan ...............................................

FETTUCCINE AMALFITANA 
AMALFITAN FETTUCCINE
Ingredientes sobre consulta. Questione à nossa equipa.
Ingredients on request. Ask our team ...............................................

CARBONARA À FAMIGLIA 
FAMIGLIA’S CARBONARA
Pancetta, ovo e pecorino romano
Pancetta, egg and roman pecorino ..................................................

18,90€

14,90€

22,90€

14,90€

Massas e Risottos
Pastas and Risottos

Sugestões de Famiglia 
Famiglia’s Suggestions

LASANHA DE CARNE MEAT LASAGNA .............................

MASSA GRATINADA COM LEGUMES DA ÉPOCA 
GRATIN PASTA WITH SEASONAL VEGETABLES
Ingredientes sobre consulta. Questione à nossa equipa. 
Ingredients on request. Ask our team ...............................................

MASSA GRATINADA COM FRANGO 
GRATIN PASTA WITH CHICKEN
Frango, molho de tomate, mozzarella ralada e manjericão
Chicken, tomato sauce, grated mozzarella and basil ....................

POLENTA CREMOSA COM LEGUMES DA ÉPOCA 
CREAMY POLENTA WITH SEASONAL VEGETABLES
Ingredientes sobre consulta. Questione à nossa equipa. 
Ingredients on request. Ask our team ...............................................

16,50€

12,90€

12,90€

13,00€

Risottos Risottos

RISOTTO DE BETERRABA  
BEETROOT RISOTTO
Ricotta, pinhão torrado e micro ervas 
Ricotta, toasted pine nuts and micro herbs ...................................

RISOTTO DE CAMARÃO SHRIMP RISOTTO
Curgete, tomate cherry, coentros e limão
Courgette, cherry tomato, coriander and lemon ..........................

RISOTTO DE COGUMELOS TRUFADOS
TRUFFLED MUSHROOMS RISOTTO
Alcatra grelhada e cebolinho Grilled rump and chives ...........

RISOTTO DE MANJERICÃO  BASIL RISOTTO
Peito de frango, manjericão, mozzarella fresca e tomate seco 
Chicken breast, basil, fresh mozzarella and sun-dried tomato ......

17,50€

19,50€

19,90€

18,50€ Carbonara à Famiglia

19,00€

Sugestão do Chef Chef’s Suggestion
Ingredientes sobre consulta. Questione à nossa 
equipa. Ingredients on request. Ask our team .................
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AcreditarMenu Infantil Kids Menu

Sopa, pizza margherita com fiambre ou esparguete à 
bolonhesa e água ou limonada Soup, pizza margherita 
with ham or spaghetti bolognese and water or lemonade .. 11,00€

Crianças até aos 10 anos. Children up to 10 years old.

Espaço Infantil
Kids Place

Desenha a tua pizza

Já conseguimos ajudar a melhor a qualidade de vida de 
mais de 30 famílias acolhidas pela Associação Acreditar. 
Com o apoio de solidariedade fantástico dos nossos famigliares, 
conseguimos alcançar 232,65€, doados a esta associação.

30%reverte à Associação Acreditar.

KIT PIZZA SOLIDÁRIA SOLIDARY KIT PIZZA
4 bolas de pizza, farinha, molho de tomate, mozzarella 
ralada, fiambre, azeitonas e abacaxi
4 pizza balls, flour, tomato sauce, grated mozzarella, ham, 
olives and pineapple ...................................................................... 19,00€

Pinturas faciais, jogos dinâmicos adaptados às idades, teatro de fantoches ou até mesmo uma 
caça ao tesouro, a Miúdos com Pinta garante animação do início ao fim.

Saiba mais no nosso instagram @miudoscompinta
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Sobremesas
Desserts

Sobremesas Desserts

MOUSSE DE CHOCOLATE 
CHOCOLATE MOUSSE 
Nozes caramelizadas picantes, flor de sal e azeite
Spicy caramelized nuts, salt flower and olive oil ...........................

PANNA COTTA DE CARAMELO SALGADO 
SALTED CARAMEL PANNA COTTA .........................................

FRUTA DA ÉPOCA SEASONAL FRUIT ...............................

TIRAMISÙ ........................................................................................

TORTA DE LARANJA ORANGE ROLL CAKE ..................

5,00€

5,50€

3,75€

5,00€

5,90€ Panna cotta de caramelo salgado

Cor: rubi intensa
Aromas: fruta, cacau e balsâmico

Boca: frescura, persistência, agradável final 
Acompanhamento: pratos de com alguma complexidade

Cor: citrina
Aromas: fruta polpa branca, vegetal e mineralidade
Boca: frescura, estrutura, agradável final 
Acompanhamento: peixe grelhado, peixes gordos ou 
bacalhau grelhado

Nuno Moreira google reviews

A panna cotta de caramelo salgado é fantástica.
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Vinhos 
Wines

ENCOSTA 
DAS 
PERDIZES 
Reserva

D.O.C. ALENTEJO - RESERVA BRANCO/WHITE 2020 

Surgem aromas de fruta tropical e citrinos, 

seguindo-se notas de baunilha e especiaria.

Tropical fruit and citric aromas followed by

scents of vanilla and spices.

Com a constante mudança a que a vida nos obriga, surje a necessidade de nos reinventarnos 
também ao nível de costumes e sabores. Apreciamos a junção de culturas e tradições e como 
tal, temos uma cozinha italiana confecionada por mãos bem portuguesas e uma garrafeira 
maioritariamente constituida por vinhos nacionais. Contamos com referências de norte a sul, mas o 
destaque desta 2ª edição vai para o Alentejo. Trouxemos o Encosta das Perdizes Reserva, um vinho 
elegante com notas de fruta, especiarias e baunilha - perfeito para acompanhar os deliciosos pratos 
nascidos na nossa cozinha e proporcionar novas emoções aos nossos famigliares.

Filipa chef de sala e escanção

14,50€

VINHO A COPO WINE GLASS  4,25€

D.O.C. ALENTEJO - RESERVA TINTO/RED 2020 

Apresenta cor granada, notas de fruta em 

compota, especiaria e café verde.

 It presents a garnet color with notes of fruit jam, spices and 

green coffeescents of vanilla and spices.
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Vinhos 
Wines

Vinhos Brancos 
Vinhos Brancos

CONDE MONSUL .............................................................................
TERRAS DO GRIFO .........................................................................
ALLO SOALHEIRO ...........................................................................
MESSIAS .............................................................................................
CASA DA PASSARELA ....................................................................
SÁ DE BAIXO .....................................................................................
ESPORÃO RESERVA .......................................................................
CASA DE COMPOSTELA ................................................................
ALTAS QUINTAS 600 ......................................................................
ALTAS QUINTAS COLHEITA .........................................................
DOISPONTOCINCO FONTE DE CAL E SÍRIA ESPECIAL ...
DOISPONTOCINCO DOC COLHEITA ........................................
NINFA ESCOLHA ..............................................................................

12,50€
16,50€
12,50€
12,50€
16,50€
16,50€
21,00€
11,50€
15,00€
25,00€
25,00€
12,00€
25,00€

Vinhos Tintos 
Vinhos Tintos

CONDE MONSUL .............................................................................
TERRAS DO GRIFO .........................................................................
MESSIAS .............................................................................................
CASA DA PASSARELA ....................................................................
SÁ DE BAIXO .....................................................................................
ESPORÃO RESERVA ......................................................................
ALTAS QUINTAS 600 ......................................................................
ALTAS QUINTAS COLHEITA .........................................................
DOISPONTOCINCO DOC COLHEITA ........................................
NINFA ESCOLHA ..............................................................................
DOISPONTOCINCO RUFETE ......................................................

12,50€
16,50€
12,50€
16,50€
16,50€
21,00€
15,00€
25,00€
12,00€
25,00€
30,00€

Para uma seleção de vinhos mais personalizada, solicite ao nosso escanção. 

For a more personalized wine selection, ask our sommelier.

Preço de vinho a copo sob consulta. Questione à nossa equipa. 

Price of wine by the glass on request. Ask our team.

Vinhos de Belmonte Lda. é uma sociedade recém constituída situada em Caria, no concelho de 

Belmonte que nasceu da vontade de cinco sócios, viticultores na região há vários anos, em se 

agregarem em torno de um projecto comum.

Com este propósito colocaram em conjunto as suas produções e associaram-se para a 

transformação e comercialização que garantisse valor acrescentado a um produto de forte 

potencial comercial.

Os cinco associados têm a sua área de produção vitícola de 50 hectares de solos arenosos com 

origem granítica distribuída por duas freguesias do concelho de Belmonte.

A actividade da Empresa iniciou-se em 2009, com a edificação da adega e a implementação 

de todo o processo produtivo. Com uma capacidade de produção anual de 1.000.000 garrafas, 

desenvolve os seus vinhos sob a orientação do enólogo Anselmo Mendes.
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Bebidas
Drinks

ÁGUA 0,37 STILLWATER ......

PEDRAS 0,25 
SPARKLING WATER .................

PEDRAS LIMÃO 0,25 
SPARKLING WATER LEMON 
FLAVOUR ....................................

SCHWEPPES TONIC ..............

S. PELLEGRINO 0,25 ...........

2,00€

2,20€

2,20€

2,20€

2,60€

Águas Water

FANTA 0,33
Laranja Orange  ......................

LIPTON ICE TEA 0,33
Limão/ Pêssego/ Manga
Lemon / Peach / Mango ..........

GINGER ALE ...........................

7UP 0,33 ..................................

COCA-COLA 0,33
ORIGINAL / ZERO ...................

Refrigerantes Soft Drinks

2,20€

2,20€

2,20€

2,20€

2,20€

VINHO BRANCO 
WHITE WINE ............................

VINHO TINTO RED WINE ...

VINHO ESPUMANTE 
SPARKLING WINE  ..................

SANGRIA A COPO 
SANGRIA GLASS ......................

Sangrias Sangrias

14,00€

14,00€

16,90€

5,00€

Cervejas Beer

SUPER BOCK 0,33 ..........................................................................

SUPER BOCK 0,33 SEM ÁLCOOL WITHOUT ALCOHOL ......

SUPER BOCK PRETA 0,33 SEM ÁLCOOL 
BLACK WITHOUT ALCOHOL ...........................................................

SUPER BOCK STOUT 0,33 ..........................................................

FINO 0,20 HALF PINT 0,20 .............................................................

PRINCIPE 0,35 PINT 0,35 ..............................................................

NORTADA PRESSÃO 0,20 ............................................................

NORTADA PRESSÃO 0,40 ............................................................

NORTADA IPA ....................................................................................

2,60€

2,60€

2,60€

2,60€

2,00€

3,75€

2,25€

3,90€

3,00€

SOMERSBY MAÇÃ 0,33 SOMBERSBY APPLE CIDER .............

SOMERSBY AMORA 0,33 SOMBERSBY BLACKBERRY .........

3,90€

3,90€

Sidras Ciders
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Gins

MARE
Água tónica e alecrim
Tonic water and rosemary ............................................................................

BOMBAY 
Água tónica, laranja e canela 

Tonic water, orange and cinnamon ..........................................................

MARTIN MILLERS
Água tónica, hortelã e limão
Tonic water, mint and lemon .......................................................................

BULLDOG 
Água tónica, aniz e lima 

Tonic water, aniz and lime ............................................................................

11,00€

9,50€

11,00€

9,50€

Bar
Pub

LIMONCELO À FAMIGLIA
Limão, manjericão, vodka, limoncelo, água tónica e xarope de 

açúcar Lemon, basil, vodka, limoncello, tonic water and sugar syrup ......

ORIZZONTE
Aperol, gin bombay, citrus, hortelã e zeste de laranja 

Aperol, bombay gin, citrus, mint and orange zest ...........................................

AMORE
S/ Álcool

Citrus, limão, groselha, frutos vermelhos e hortelã 

Citrus, lemon, currant, berries and mint ............................................................

APEROL SPRITZ
Aperol, espumante e água com gás

Aperol, sparkling wine and sparkling water .....................................................

PORTO TÓNICO
Vinho do porto branco, limão e água tónica

White port, lemon and tonic water ......................................................................

NEGRONI
Campari, gin, martini rosso, zeste de laranja e malagueta

Campari, gin, martini rosso, orange zest and chili .........................................

Cocktails

8,00€

8,00€

8,00€

8,90€

8,00€

9,50€

Martin Millers

Amore e Orizzonte
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A Casa Agrícola de Compostela, localizada em Requião – Vila Nova 

de Famalicão, nasce nos anos 60 pela mão do Comendador Manuel 

Gonçalves, com o objetivo de produzir vinhos de excelência. Este Casa 

de Compostela - Grande Escolha 2021, é fruto da combinação de 

duas castas nacionais – Loureiro & Arinto – perfeito para acompanhar 

pratos de sabores fortes e típicos da gastronomia italiana. 

Chá Tea

CAMOMILA CHAMOMILE ........................................................
CIDREIRA LEMON BALM .........................................................
TÍLIA LINDEN .................................................................................
BRANCO WHITE ...........................................................................
FRUTOS VERMELHOS RED FRUIT ...................................
MANJERICÃO E LIMÃO BASIL AND LEMON ................

3,00€
3,00€
3,00€
3,00€
3,00€
3,00€

Bar
Pub

Cafetaria Coffee

EXPRESSO ......................................................................................
EXPRESSO DUPLO DOUBLE EXPRESSO .......................
CARIOCA DE CAFÉ COFFEE CARIOCA .............................
CARIOCA DE LIMÃO LEMON CARIOCA ...........................
MEIA DE LEITE COFFE WITH MILK ....................................
DESCAFEINADO DECAF COFFEE ........................................
AMERICANO ..................................................................................
CAPPUCCINO ................................................................................

1,50€
2,80€
1,50€
1,50€
2,25€
1,50€
2,80€
2,80€

Licores Liqueurs

CAMPARI ..........................................................................................
LICOR BEIRÃO .............................................................................
DISARONNO ..................................................................................
COINTREOU ..................................................................................

4,50€
4,00€
5,00€
4,50€

Wisky

JAMESON ORIGINAL ...............................................................
JACK DANIELS .............................................................................
CARDUH ...........................................................................................
THE GLENLIVET ..........................................................................

8,00€
8,00€
7,00€
11,00€

Brandy e Grappa

MEDRONHO ..................................................................................
QUINTA SAO FRANCISCO ....................................................
GRAPPA CELLINI ........................................................................
ADEGA VELHA ..............................................................................
CRF EXTRA RESERVA ..............................................................

4,00€
6,90€
4,00€
7,00€
10,00€

Vermutes Vermouths

MARTINI ROSSO ........................................................................
MARTINI BIANCO .......................................................................

4,00€
4,00€

Cappuccino
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Serviços  Adicionais
Adicional Services

A Pipa Eventos nasceu de uma paixão, a de criar momentos especiais e 
memoráveis. Na Pipa Eventos a sua celebração é importante. Aniversários, 
batizados, babyshower, casamentos ou para celebrar aquele momento especial.

Saiba mais no nosso instagram @pipa_eventos

Convívios 

Em sua casa

Este serviço foi pensado para 
proporcionar momentos de 
descontração e alegria em registo 
self service. As opções são à sua 
escolha, sendo que a base são 
pequenas refeições italianas, tais 
como tábuas de queijos e bruschettas 
e acompanhadas de bebidas à sua 
escolha, como vinhos ou sangrias. 
Ideal para coffee break, brainstroming, 
convívios empresariais, etc. 
Saiba tudo em www.pizzariafamiglia.com

O melhor da cozinha italiana chega até si 
através das plataformas digitais de delivery: 
Uber Eats e Glovo. 

Não deixe de usufruir de uma refeição 
especial! Levaremos até si os sabores da 
Famiglia.
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Sobre a nossa Famiglia
About our Famiglia

Em casa de Famiglia a filosofia é baseada em dois critérios: 
cozinha italiana e serviço de conforto. Por um lado, usa-se na sua 
maioria ingredientes provenientes da fonte: Itália, respeitando 
sempre a sazonalidade dos produtos. Por outro, somos um 
local onde as emoções predominam. O espaço por si só é de 
decoração familiar e conta com: 2 salas principais, 1 esplanada, 
1 sala privada: ideal para aniversários ou festas privadas e que 
suporta no máximo 14 pessoas. 

Relativamente às nossas inspirações, temos por base: 
1- Variedade de opções, com a possibilidade de poder partilhar 
com a sua família ou amigos.
2- Pizza ao estilo romano, de massa fina e crocante: com uma 
diversidade de sabores e aromas desenhados para usufruir do 
sabor na sua totalidade.
3- Pasta Al dente, a consistência ideal ao estilo tradicional de 
Itália.
4- Risottos com opções que variam consoante a sazonalidade 
de produto, sendo esta a chave para a mehor combinação de 
sabores.
5- Sobremesas caseiras, preparadas todas as semanas com muita 
doçura.

Desde sempre procuramos ser um restaurante que se preocupa 
com o bem-estar dos nossos famigliares. Por esse motivo, 
estamos sempre um busca de iniciativas que transformem a sua 
experiência de refeição num momento inesquecível.

Pizzas, pastas e risottos são a 
a nossa especialidade 

A 17 de Novembro de 2022 festejamos 5 anos de Famiglia. Um 
longo período de muitas emoções e alegrias. 
Este ano marcou particularmente pelo crescimento. Por um 
lado, o dever da solidariedade com o sucesso da iniciativa Pizza 
Acreditar. Gestos solidários que fazem parte da nossa vontade 
desde sempre e para sempre, assim esperamos. E, por outro 
lado, a notícia que nos encheu o coração com a alegria do 
nascimento do Francisco, primeiro filho de Diogo Martins - 
sócio-gerente da Pizzaria Famiglia. 
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Simplicidade, dedicação e amizade

Prezados amigos, clientes e colaboradores da Famiglia, no dia 17 de Novembro de 

2022, a Famiglia estará comemorando o seu quinto ano de vida. Não foram anos fáceis, 

principalmente em 2020 e 2021, onde infelizmente tivemos a epidemia da Covid-19, onde 

perdemos muitos familiares e amigos. A Famiglia trabalhou nestes dois anos, somente 

com delivery e com um número extremamente pequeno de colaboradores, e com isso 

conseguimos nos manter unidos e servir nossos clientes. O ensinamento dos grandes homens 

tem com frequência uma simplicidade e uma naturalidade que faz o que é difícil parecer fácil 

de apreender. Aprendemos muito com a nossa simplicidade, porque estes cinco anos foram 

de formação para nós da cozinha, do atendimento, da escolha dos pratos, da necessidade 

dos nossos clientes, etc. Estes primeiros cinco anos foram de aprendizado constante, porque 

não queremos nunca parar de aprender, principalmente com os nossos erros que existem, 

e tentamos minimizar com a aprendizagem constante.  Tudo o que pode ser dito pode ser 

dito claramente. É assim que tentamos aprimorar a nossa comunicação tanto interna como 

externa. Somos da opinião que não devemos esconder os nossos pontos fracos ( quem não 

tem nenhum ), mas sim com o auxílio dos colegas de trabalho aprimorarmos estes nossos 

pontos fracos, para cada vez mais irmos na direção da qualidade total.

Gostaria de agradecer à equipa da Famiglia pelos cinco anos de dedicação e entusiasmo, em 

especial ao nosso sócio-gerente Diogo Martins que com a sua simpatia e amor pelos miúdos, 

faz a vossa visita um momento mágico. 

O que é familiar não é conhecido simplesmente porque é familiar. 

Um abraço a todos! 

António e Regina Raab

Amélia de Sousa facebook reviews

Ambiente muito simpático assim 
como todo o staff. Recomendo.  
As pizzas são Top.

Arq Dan google reviews

Sao poucos os restaurantes que servem só comida, na Famiglia torna-se uma 
experiência gastronómica onde tudo conta. Desde a recepção, decoração, do 
serviço, do atendimento, da comida e garrafeira.

Diana S. tripadvisor reviews

Desde as entradas até às sobremesas, tudo delicioso. 

Classificados

Bruno Silva google reviews

A comida é muito boa e as pizzas são divinais.

Caso pretenda deixar a sua opinião sobre a sua experiência, partilhe nos nossos perfis: Google, Facebook e TripAdvisor.



Reservas

As crónicas da Sara

+351 229 039 018 (custo de chamada para rede fixa nacional)

reservas@pizzariafamiglia.com

        @pizzariafamiglia

        @famiglia_pizzaria

        linkedin.com/pizzaria-famiglia

Redes Sociais
Domingo e Segunda | Encerrado

3ª feira a Sábado | 12h00 - 15h30 

                  19h00 - 22h30

Horário


