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Proximidades:
- Hospital Santa Maria
- Bolsa de Valores de Lisboa
- Mercado do Rego
- C.C. Gemini
- Faculdades
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HISTÓRIA E 
PERCURSO PROFISSIONAL

Introdução       

A culinária italiana é caracterizada por sua grande flexibilidade, vasta gama de 
ingredientes e variações regionais. Reflexo da variedade cultural das suas regiões 
assim como da sua diversidade e história. Trata-se de uma cozinha com um forte 
carácter tradicional onde coexistem os aromas e sabores do mediterrâneo. 

A culinária francesa é caracterizada por sua extrema diversidade, sendo considerada 
detentora de um estilo elegante, sofisticação e de um enorme refinamento decorativo, 
conhecida pelos seus estilos clássico e provençal. Quando estas duas cozinhas se 
misturam e fundem nasce o conceito franco-italiano, dando origem ao Bambino 
D'Oro.

História

Os proprietários deste espaço conhecem a e trabalham a restauração em Portugal 
desde 1974. O Bambino d'Oro foi inaugurado em 1978 na Av. 5 de Outubro nº 315 em 
Lisboa (em frente à antiga Feira Popular de Lisboa, onde actualmente está instalado o 
Hotel Villa Rica). O Bambino d'Oro fazia parte de uma cadeia de restaurantes de 
gastronomia italiana e franco italiana muito conhecidos em Lisboa: O Frascati ainda 
com o mesmo nome e em funcionamento na Rua Padre António Vieira nº12 e o 
Spadino, situado na Rua Elias Garcia, actualmente um restaurante brasileiro de nome 
Fogo de Chão.
               
O Bambino d`Oro funcionou de 1978 até 1995 na Av. 5 de Outubro com

        

 

reconhecido sucesso. A cozinha era franco-italiana com pratos muito apreciados e 
frequentado por um segmento muito alargado de clientela que incluía artistas, 
desportistas, empresários, profissionais liberais etc.

Em 1994, o edifício foi adquirido para demolição e posterior reconstrução do hotel 
Villa Rica, tendo sido o Bambino d`Oro reinstalado a menos de 1 Km de distância ao 
cimo Av. das Forças Armadas no Bairro de Santos.

O projecto data de 1992 teve como autor o arquitecto José da Costa Pina que 
mantendo a identificação estética com elementos reconhecidamente italianos 
procurou quebrar com a tradicional imagem da “cantina” italiana, introduzindo uma 
leitura mais sóbria, próxima de uma linguagem clássica, trabalhando numa 
perspectiva mais erudita.

O Bambino d`Oro foi então reinaugurado em 1995 mantendo-se em funcionamento 
até 1997. 

Em 1998, a gestão do restaurante decidiu ceder a exploração do espaço, mantendo o 
nome (actualmente com mais de 25 anos) e toda a decoração existente. Desta vez a 
Cozinha passou a Açoriana com alguns pratos italianos. O restaurante teve bastante 
sucesso, sendo dos raros restaurantes açorianos em Lisboa com pratos regionais. Em 
2006 os responsáveis pela cozinha açoriana resolver mudar de espaço para a Ajuda.

Actualmente o espaço está pronto a funcionar, totalmente equipado.
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FICHA TÉCNICA
CARACTERIZAÇÃO DOS
ESPAÇOS

Ocupação do Espaço

O restaurante encontra-se definido segundo três sectores distintos, com utilização 
independente:

Escritórios
Serviço
Público

Escritórios
O escritório está localizado ao nível do rés-do-chão, dispondo de uma entrada de 
serviço independente. Dispõe ainda de uma casa de banho independente e uma sala de 
arquivo. 

Serviço
O abastecimento de mercadorias é realizado por meio de um monta-cargas 
devidamente homologado para a função.

A área de serviço é composta pelos seguintes divisões:

Despensa/arrumos
Equipada com prateleiras e um frigorífico vertical para alimentos

Depósito de vasilhame
Para guardar garrafas, taras e barris de cerveja

Cozinha
Contempla uma zona de frios, preparação de alimentos e um bloco quente para 
confecção, equipado com fritadeira eléctrica, banho-maria, fogão de seis bicos, chapa 
de grelhados e um forno para pizza.
A cozinha tem ligação directa à copa/bar e à área de lavagem de loiça que será 
independente. A cozinha está revestida a azulejo branco e aço-inox na zona de 
trabalho e o pavimento é em mosaico anti derrapante.
Está equipada com ar condicionado e coifa de extracção mecânica de fumos e mau 
cheiros.
Em termos de prevenção contra incêndio, está equipada com extintor de incêndios 
com sistema de detecção de gás com corte automático do abastecimento.
Dispõe de sistema de limpeza com jacto de água de alta pressão, nos ramais de esgoto 
até à caixa.

Área de lavagem
Esta área à semelhança da cozinha está revestida a azulejo branco e aço-inox está 
equipada com máquina de lavar automática, cuba para lavagem manual e arrumação 
para loiças limpas.

Hall de serviço
O hall de serviço é uma área destinada aos empregados, com duas portas, uma 
exclusivamente de acesso e outra de saída, de forma a permitir que o fluxo se faça de 
forma rápida, ordenada e sem acidentes.
Na entrada a loiça suja é deixada na área de lavagem e no passa-pratos de cozinha.
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Copa-bar
O bar está equipado para fazer também o serviço de copa, saída de bebidas e 
sobremesas. É composto por balcão frigorífico de bebidas e uma cuba para lavagens 
rápidas. Ao fundo dispõe de expositor de bebidas. O piso está revestido com cerâmica 
anti-derrapante e os tampos são em aço inoxidável.

Vestiário de funcionários
O hall de serviço dá acesso aos vestiários, masculino e feminino, compostos por 
duches, com água quente e fria, lavatório, retrete (e mictório no masculino) e terão 
ainda armários de acordo com o número de funcionários.

Público

Hall principal
No hall principal localiza-se o monta-cargas. De forma a manter a sensação de 
amplitude o bengaleiro tem 1,80m e o tecto é trabalhado com uma sanca, que dando a 
volta a todo o espaço lhe dará a marcação da amplitude total.
A escada principal tem 1,20m de largura com degraus confortáveis de 17cm de espelho 
e com corrimão de um dos lados.

Instalações sanitárias
Ao fundo da escada antes de entrar na sala à esquerda, temos as instalações sanitárias, 
com um lavabo exterior, para quem necessitar apenas de lavar as mãos e um sanitário 
masculino com lavatório, retrete e mictório, e o sanitário feminino, com lavatório, 
espelho amplo e retrete.

Espera/bar
Em frete ao bar-copa que referenciamos na área de serviço e no mesmo espaço fica a 
zona de espera onde o público poderá tomar um aperitivo enquanto aguarda a sua 
mesa.
Este espaço beneficia ainda do som e frescura de uma pequena fonte artificial (como é 
tradição em Itália).

Sala de refeições
Descendo um pequeno degrau, que limita a espera, entramos na área da própria sala 
de refeições, espaço único com capacidade para 50 pessoas incluindo um pequeno 
recanto mais privado.

Escada de incêndio
No recanto mais privado da sala, existe ainda uma saída de emergência, servida por 
uma escada de incêndio, metálica que dará acesso ao terraço do edifício e 
posteriormente aos logradouros vizinhos.

 Considerações técnicas
 
A área de intervenção dispõe de ar condicionado central com ciclo verão/Inverno 
sistema bomba de calor através de condutas de circulação forçada de ar.

As instalações sanitárias e os vestiários beneficiam de ventilação mecânica com 
extracção de ar independente.

O ar condicionado está estendido até à cozinha de forma a criar melhores condições 
de trabalho. Está equipada ainda com uma cúpula independente para extracção de 
fumos e calor do bloco quente, que está ligado ao tubo extracave que sobe 1m acima 
da cumeeira do edifício. 
Em todos os compartimentos está instalado um sistema de detecção de incêndios 
ligados a uma central com avisador e sinal sonoro.
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DESENHOS TÉCNICOS

ALÇADO PRINCIPAL E LETREIRO IDENTIFICATIVO



PLANTAS DA CAVE E DO RÉS-DO-CHÃO



CORTES LONGITUDINAIS E TRANSVERSAIS

DESENHOS TÉCNICOS



10 EMENTA DO INÍCIO DA ABERTURA DO BAMBINO D’ORO EM 1978



EMENTAS

11EMENTA DA REABERTURA DO BAMBINO D’ORO EM 1995



FOTOGRAFIAS
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ESCRITÓRIO ACESSOÀ SALA

BAR

BENGALEIRO VITRINE/EXPOSITOR

BAR 
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FOTOGRAFIAS

SALA 

BAR/ESPERA FONTESALA

INSTALAÇÕES SANITÁRIASACESSO ÁREA SERVIÇO



COZINHA COPA/LAVAGENS COZINHA/PREPARAÇÃO ALIMENTOS

MONTA-CARGAS I.S. FUNCIONÁRIOS VESTÁRIOS FUNCIONÁRIOS FORNO DE PIZZA FRIGORÍFICO VERTICAL


