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A propósito de gastronomia, Esco�er, há quase um século escreveu 
“Querer escrever a história da mesa de um povo, expor as modi�cações 
que, de século para século, foram postas à sua disposição e aos seus 
serviços, descrever e comentar os progressos da sua cozinha é pintar um 
quadro sugestivo da civilização desse povo”.

Agora, que o Assinatura completa dois anos de existência, nunca estas palavras foram tão sentidamente 
pensadas, reforçadas e motivadoras.

O compromisso com os clientes, a que desde o início o Assinatura se propôs, tem sido uma constante ao 
longo destes dois anos. Se a história dos alimentos, bem como as receitas tradicionais continua a mesma, a 
cozinha, essa, evolui. E é utilizando os melhores produtos, que o Assinatura continua a confeccionar as 
melhores receitas tradicionais, por vezes um pouco esquecidas, mas sempre com o gosto de revigorar e inovar 
o que de melhor a nossa cozinha oferece, sem deixar no entanto, de conservar a sua magní�ca herança.

A gastronomia mantêm-se, é certo, um dos principais prazeres do homem, mas o tempo e os meios que se 
dedicam à mesa já não são como outrora. No Assinatura pode, no entanto, desfrutar de um menu de almoço 
com rotação mensal, assim como menus de degustação escolhidos pelo chefe e compostos sempre com pratos 
que não constam na carta, e que variam com muita frequência.

Uma vez mais, constatamos que a gastronomia faz parte essencial da vida afectiva de todos nós, e continua a 
ser a expressão privilegiada do convívio. No Assinatura encontra também um espaço quer mais intimista, 
quer de maior partilha, a que se chamou “a mesa do chefe ”, onde o cliente ainda pode ser um observador 
atento a toda a azáfama da cozinha.

O produto �nal, é exclusivamente dedicado ao cliente, seja ele um conhecedor dos sabores tradicionais 
embora renovados, ou ao que se interessa em aventurar-se por estes meandros. A cozinha é �lha do seu 
tempo, não deixa de se adaptar às novas necessidades, aos gostos, aos desejos da sociedade e às preocupações 
dietéticas, mas sem nunca deixar de respeitar o magní�co receituário tradicional.

Um segundo ano de reconhecimento do trabalho desenvolvido, com diversos destaques, nomeadamente em 
publicações internacionais. Foi com enorme orgulho que vimos o Assinatura ser o escolhido, pelo in�uente 
semanário alemão Die Welt, como representante da restauração lisboeta, num artigo de página inteira. 

O Assinatura, neste segundo aniversário, reitera o desejo de pretender ser a junção da ciência alimentar e da 
arte culinária, mas uma junção atraente, tão apaixonante para o gastrónomo como para o chefe e toda a sua 
equipa.
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