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‘BELCANTO’ COZINHA NX HOTELARIA®

Fazer igual todos fazem.
Fazer diferente torna-nos únicos.
A NX HOTELARIA® é responsável pela criação
de projectos, comercialização, instalação e
manutenção de equipamentos hoteleiros.
Reconhecida na área hoteleira como uma das
mais conceituadas empresas a nível nacional,
a NX HOTELARIA® foi fundada por Manuel
Martins e Ricardo Martins, pai e filho, em 2012.

A empresa defende que a sua marca é a beleza
das cozinhas, o cuidado com o detalhe, os tampos
únicos, e que querem “que o cliente pague por algo
que no fim o faça feliz”.

“Temos o nosso trajecto e sabemos que
é assente em muita qualidade. Prefiro
perder um negócio a fazer algo que mais
tarde possa vir a criar problemas.”
Não obstante a vontade e o zelo de continuarem
a ser diferentes após mais de duas mil instalações
de restaurantes, a empresa mantém sempre a
linha condutora no que toca à qualidade dos
equipamentos e isso reflecte-se no preço. No
seu portfólio já contam com cozinhas como a do

de última geração e a atenção ao detalhe que a

Belcanto e a do 9b by Via Graça. Se, inicialmente

empresa tanto valoriza.

tinham dificuldade em negociar com algumas

Manuel dos Santos Martins
e Ricardo Manuel Martins

marcas, hoje em dia são estas que os procuram para

“A NX ACADEMY® abre as portas a todos
os que quiserem entrar despidos de
competitividade e munidos de vontade
para aprender e ensinar, sejam chefs,
agências ou empresas.”

que as representem no mercado português.

Empenho, orgulho
e trabalho árduo

“Somos exigentes, mas é isso que nos faz
trabalhar num outro nível, isso e a forma
como encaramos o mercado e a
receptividade dos nossos clientes.”

a eficiência dos equipamentos se devem fundir

Manuel e Ricardo Martins. Em Fevereiro de 2020 a

de modo a que um espaço gastronómico tenha

A finalidade da NX HOTELARIA® é alcançar um

empresa tinha cerca de 35 colaboradores, e embora

melhores resultados finais.

patamar completamente distinto das outras

conseguiu prosperar e foi necessário duplicar o
número de funcionários.

neste espaço como técnico e o passo seguinte foi

Cozinheiros ou o Chefe Cozinheiro do Ano, ambas

cozinhas são locais de trabalho onde a estética e

pandémica que se viveu por todo o mundo, o negócio

há 40 anos. Manuel dos Santos Martins trabalhava

envolvida em iniciativas como o Congresso dos

trabalhadores da NX HOTELARIA®, inclusive para

“Nós, não vendemos só equipamento,
vendemos sensações”, quem o diz é Ricardo

internacionalmente, remonta ao fecho da Utilmóvel

Não é por acaso que a empresa também se vê

O dia de trabalho começa cedo para os mais de 70

tenha tido alguns revezes associados à situação

A história desta empresa, reconhecida nacional e

investir no seu próprio negócio.

organizadas pelas Edições do Gosto.

Quanto a Ricardo, desde pequeno acompanhou o pai
e após um curso superior em Gestão juntou-se a este
mundo dos equipamentos de cozinha, começou

empresas do sector.

como administrativo e depois foi evoluindo.

Ao longo do confinamento obrigatório de 2020,

O negócio que hoje se chama NX HOTELARIA®

Martins que ainda explica que para isso, o segredo

aproveitaram para pensar em novas formas de

passou por diferentes estágios de evolução e teve

é ouvir, por isso é que todos os projectos começam

interagir com o mercado, nomeadamente, estender

diferentes sócios, diferentes obstáculos. Foi só em

Na NX HOTELARIA® todos são tratados como família,

com uma reunião, para se chegar a algo que “toque

o seu universo para além das cozinhas dos hotéis

2012 que pai e filho se juntaram nesta parceria e

nenhuma função é melhor que outra e as novas

no gosto e na alma do cliente”. A idealização de

e dos restaurantes. Actualmente, têm vindo a

levaram avante aquilo que se tornou uma paixão

ideias são bem-vindas. Parece simples, mas a

cada um deles passa por uma leitura do espaço

desenvolver diferentes projectos como a loja de

para os dois. “Eu tenho as ideias, mas é ele que as

estrutura interna é um dos maiores desafios da

e por chegar a acordo com aquilo que o cliente

hotelaria online, NX STORE, o serviço Premium,

põe em prática, 80% é o senhor Manuel Martins”,

empresa. Os fundadores do negócio fazem questão

pretende. A NX HOTELARIA® chega a apresentar de

NX PREMIUM®, ou até mesmo uma Academia,

e assim se complementam. Ambos acreditam

de providenciar bem-estar a todos os envolvidos

13 a 14 versões diferentes da obra. Cada cliente é um

NX ACADEMY . Esta última, tem como intuito ser

no empenho, no trabalho árduo, têm orgulho

porque acreditam que é a receita para obterem

cliente e cada projecto é um projecto, “todos os anos

um local de formação, mas também de convívio

no caminho que têm vindo a traçar e estão

melhores resultados e isso é transversal aos projectos

tentamos criar uma nova forma de trabalhar, novos

e troca de conhecimentos. O espaço, que inaugura

entusiasmados com aquilo que o futuro reserva

pelos quais são responsáveis. Acreditam que as

conceitos, novas tendências”, descreve Ricardo.

ainda até ao final de 2021, vai dispor de equipamento

à NX HOTELARIA®.
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A única forma de sermos bem-sucedidos é termos
as melhores equipas e rodearmo-nos dos melhores
parceiros. A NX HOTELARIA® não só é um desses
parceiros, como também faz parte da nossa equipa.
Contamos com o seu profissionalismo no nosso dia-a-dia.

José Avillez

Antes do Belcanto ser o restaurante que todos conhecemos, a sua
história já tinha começado a ser escrita. O restaurante de José Avillez
foi originalmente estabelecido em 1958, no Chiado, em Lisboa, pelas
mãos de Jaime Gonzalez. À época, o espaço era sobretudo um clube
de cavalheiros e um local de encontro de figuras da alta sociedade
lisboeta. Curiosamente, na juventude de José Avillez, o seu padrinho
Luís Bénard da Costa, chegou a ser um dos sócios.
Por obra do acaso, a entrada de José Avillez, enquanto chefe e
proprietário do Belcanto, viria a acontecer em 2012, altura em que
o espaço foi totalmente renovado. Menos de um ano após a sua
reabertura, o restaurante foi distinguido com uma estrela Michelin e
apenas dois anos depois, conquistou a segunda.
No Verão de 2019, uma oportunidade de negócio na porta ao lado fez
com que José Avillez decidisse mudar o Belcanto de espaço. A mais
recente localização conta agora com uma sala de refeições de maiores
dimensões, uma sala privada, uma mesa do chefe com capacidade
para vários convidados e ainda uma renovada e alargada cozinha
— com direito a um bloco de confeção Rosinox e um tecto filtrante,
NX PREMIUM® — que se mostra agora suficientemente espaçosa para
fazer brilhar os pratos de José Avillez, David Jesus e restante equipa.

Belcanto
Lisboa

www.belcanto.pt
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O Canto abriu em 2020, pelas mãos do
chefe José Avillez em parceria com os
músicos Ana Moura e António Zambujo.
No espaço, é servido um único menu de
degustação que harmoniza com a voz dos
diversos talentos nacionais que actuam ao
vivo no espaço.

Canto
Lisboa

www.joseavillez.pt/pt/canto
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ÂMAGO
Marta Caldeirão e André Coelho são os

O Cantinho do Avillez de Cascais abriu

mentores do Âmago, inaugurado em 2020,

em 2019. Na carta, que privilegia a

que tem a particularidade de ter apenas uma

cozinha portuguesa contemporânea,

mesa para dez comensais de cada vez.

destacam-se pratos clássicos da casa,
bem como, outros totalmente criados

A cozinha do casal é criativa e utiliza

de raiz por José Avillez.

exclusivamente produtos frescos e de época.

Cantinho do Avillez

Âmago

Cascais

Lisboa

www.cantinhodoavillez.pt

https://www.instagram.com/amago.restaurante/
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Inaugurado em 2019, Selllva
define-se como um espaço
de comida saudável sem
fundamentalismos. Na

TERROIR

carta há opções para todas
as horas e gostos, com um
menu de brunch, entradas,
pratos principais, sobremesas
e sumos naturais.

A harmonização de pequenos pratos
criativos com referências a vinhos nacionais
é a essência do restaurante Terroir,
inaugurado em 2020, pela mão dos sócios
Sónia de Fonseca Amaral e Erik Ibrahim,
tem como Chef da casa, Tiago Rosa. Rodolfo
Tristão, é o responsável pela carta vínica.

Terroir

Selllva

Lisboa

Lisboa

www.terroirrestaurante.pt

www.selllva.pt
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9b
Via Graça

A excelência, a engenharia e o design, numa simbiose perfeita.
O Via Graça abriu portas em Lisboa pela primeira

Insatisfeitos por natureza, avançaram para um

vez em 1988, numa localização privilegiada com

novo conceito no mesmo edifício, o 9b by Via

vista para vários locais de referência na cidade

Graça, um restaurante de fine dining com uma

como o Castelo de São Jorge, o bairro da Graça,

oferta de menus de degustação inspirados pelas

a baixa pombalina e o rio Tejo. Ao longo das

memórias do Chef.

suas três décadas de existência, o restaurante
adaptou-se aos novos tempos bem como a sua
oferta, focada na cozinha de conforto.

Guilherme Spalk

renovação do Via Graça e a construção do 9b,
incluindo as novas cozinhas – em parceria com
a NX HOTELARIA® que acompanhou ambos os

Guilherme Spalk, jovem Chef, para se juntar

projectos deste o início.

contemporânea da cozinha portuguesa.

para discutir todas as possibilidades, várias propostas
em formato 3D e alternativas de equipamentos que
nem tínhamos conhecimento que existiam.
Apoiaram-nos muito, nas mais diversas situações.

Em Março de 2020 foram iniciadas as obras de

Em 2020, João Bandeira, proprietário, convidou
ao projecto e assim oferecer uma visão mais

Sentamo-nos várias vezes com a NX HOTELARIA®

Os dois espaços foram inaugurados em
Setembro de 2020. A realçar a parrilha aberta

No Via Graça, os dois trabalharam no sentido

Mibrasa, a ilha Rosinox, as garrafeiras e armários

de ajustar a oferta gastronómica do restaurante

NX Premium® e claro, a vista espectacular sobre

mantendo o respeito pela tradição.

Lisboa.

Via Graça & 9b by Via Graça
Lisboa

www.vgraca.pt | www.noveb.pt
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QUINTAL
DAS
DOCAS

A NX HOTELARIA® sempre esteve
do nosso lado, sempre disponíveis
e com ideias novas. Acompanharam
desde a abertura toda a manutenção
e também o desenvolvimento
dos nossos novos projetos.

Sofia Aleixo

Com uma vista privilegiada sobre o Rio Tejo,
a Ponte 25 de Abril e o Cristo Rei, o Quintal das
Docas é um restaurante especializado em carne
de alta qualidade, controlando todas as etapas
do processo de forma direta, aproximando o
produto do cliente final.
Inaugurado em setembro de 2018, esta
steakhouse matura a sua carne em casa, em
ambiente controlado por um período entre
uma a cinco semanas, permitindo assim que
fique mais macia e com um sabor único.
A NX HOTELARIA® foi parceira do Quintal
das Docas na projeção e fornecimento dos
equipamentos para o restaurante, que conta
com uma cozinha aberta com destaque para
a parrilha e o forno a carvão Mibrasa.
Quintal das Docas
Lisboa

www.quintaldasdocas.pt
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O trabalho da
NX HOTELARIA®
é feito com muito
profissionalismo e
uma grande disponibilidade, indo
sempre ao encontro
das expectativas do
cliente. Será uma
parceria a manter
por muitos anos.

Os pastéis de nata sempre foram uma perdição

Inicialmente o seu pastel de nata era a estrela

para o búlgaro Zahari Markov, radicado em Portugal

da companhia, mas com a pandemia, Markov

desde os seus 18 anos. Com espírito empreendedor,

reinventou o seu negócio e, ao lado do Chef

arriscou na ideia de abrir a sua própria fábrica

pasteleiro Paulo Dias, criou outros produtos como

de pastéis de nata, respeitando as receitas mais

croissants, pães com chouriço e bolas de Berlim.

ancestrais e utilizando matérias-primas de
qualidade.

Na criação das duas lojas, o proprietário contactou
a NX HOTELARIA® e as suas expectativas foram

Em 2020, abriu a primeira loja da Nataria Nacional,

superadas. O empresário considera que, resultante

mesmo ao lado do elevador de Sta. Justa, zona de

do trabalho com a empresa, as duas lojas são

muito prestígio da Baixa de Lisboa, e uma segunda

agora espaços “onde nos sentimos confortáveis,

no final do mesmo ano, em Campo de Ourique,

enquadradas com o ambiente arquitetónico

outra zona dominante no centro de Lisboa, cidade

que as rodeia e onde podemos desfrutar dos

em que apostou para crescer.

produtos com qualidade”.

Zahari Markov

Nataria Nacional
Lisboa

https://www.instagram.com/nataria.nacional/
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O Nómada é um grupo de restauração com
dois espaços de cozinha asiática, com uma
oferta de sushi de fusão e tradicional, e um
toque de sabores europeus e portugueses.

ma a
d

Na construção dos espaços do grupo,
a NX HOTELARIA® foi o parceiro escolhido
para a criação das suas cozinhas.
O primeiro restaurante foi inaugurado
nas Avenidas Novas, em Lisboa, em 2016.
O segundo, abriu no Chiado, no final de
2020. Francisco Bessone e Rui Oliveira são
os responsáveis máximos dos restaurantes
que nos seus espaços, de carácter
intimista, privilegiam a utilização de
materiais naturais sugerindo as ilustrações
tradicionais japonesas de elementos
aquáticos e etéreos.
Segundo Bessone, o Chef, a principal
missão dos restaurantes é a satisfação do
cliente. “Queremos que o cliente se sinta
em casa e que tenha vontade de voltar
tanto pela comida como pelo serviço.”

A NX HOTELARIA® são os melhores em termos
de equipamentos e também na rapidez e na
assertividade que oferecem na assistência ao
cliente, mesmo no material fornecido por
outras marcas.

Francisco Bessone
Restaurante Nómada
Lisboa

www.nomadagroup.com
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A NX HOTELARIA® sempre se distinguiu
não só pela oferta de produtos, mas
também por um acompanhamento único,
com um serviço de manutenção sempre
pronto a responder a tempo e horas, algo
raro nesta área de negócio. Outro factor
diferenciador tem sido a sua constante
evolução a nível de ofertas, seja em
equipamentos, seja na consultoria nas
diversas áreas da restauração.

Saulo Cardoso

O Fogão Gaúcho é a marca de restaurantes de
Saulo Cardoso, brasileiro radicado em Portugal
e cozinheiro de formação. Os restaurantes de
Saulo destacam-se pela aposta em produtos
de qualidade e pela confeção de raiz de todos
os pratos do buffet e da carta. Segundo o
proprietário, o lema do Fogão Gaúcho é levar
aos portugueses a verdadeira experiência de um
rodízio de carnes.
O rodízio do Fogão Gaúcho, com restaurantes
no Carregado, em Carnaxide e em Alverca, conta
com peças de carne seleccionadas e provenientes
da América do Sul, de países europeus como
Bélgica e Holanda e também dos Açores (com
Indicação Geográfica Protegida).
A parceria do empresário com a NX HOTELARIA®
já dura há mais de uma década, ainda que em
diferentes espaços de restauração. Quando
abriu os seus próprios restaurantes, a empresa
foi naturalmente a escolhida por Saulo para os
equipar e manter.

Fogão Gaúcho
Carregado, Carnaxide e Alverca

www.fogaogaucho.pt
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O trabalho que a NX HOTELARIA®
desempenhou no Genuíno foi de
Excelência. Só uma empresa onde
as pessoas são verdadeiramente
profissionais consegue um trabalho
de verdadeira qualidade. Desde o
fornecimento à instalação dos
equipamentos, como depois toda
a manutenção e posteriores relações
têm-se pautado por muito rigor.
Aconselho vivamente aos meus
parceiros.

Frederico Collares Pereira

O Genuíno, Atelier do Presunto foi

CON
FRA
RIA

a primeira loja a abrir em Portugal
totalmente dedicada a presuntos
e carnes ibéricas. Foi inaugurada
em Junho de 2019, em Campo de
Ourique, Lisboa.
Neste atelier especializado, o
presunto é fatiado e embalando em
vácuo, a fim de serem preservadas
todas as características de um
presunto acabado de cortar. Para um
adequado tratamento de cada peça
é fundamental uma boa refrigeração
e, consequentemente, um bom
equipamento, uma área em que

O Confraria abriu em 2008, restaurante de
sushi de Viviane e Jorge Leote. A carta oferece
uma panóplia de outras opções, entre pratos
quentes, ceviches, tiraditos, saladas e tapas.
Tudo servido num ambiente acolhedor e
numa pitoresca esplanada em plena vila
de Cascais.

a NX HOTELARIA® é especialista.
Genuíno, Atelier de Presunto

Confraria

Lisboa

Cascais

www.genuinopresunto.pt

www.confrariasushi.pt
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A NX HOTELARIA® conta com
a melhor assistência ao cliente
que já tivemos em 47 anos de
restauração. Desde as instalações
ao trabalho final, melhor era
impossível.

A GINA

Georgina Pinto

Dedicado à cozinha napolitana, o BuoNapoletano
pertence a Zahari Markov, situa-se na zona nobre
do Chiado em Lisboa, e abriu em 2020, A carta
é da responsabilidade do Chef Kiko (Francisco
Revez). Destaca-se o forno a lenha Difiore para as
pizzas feitas no momento.

A Gina

Buonapoletano

Lisboa

Lisboa

https://www.instagram.com/restauranteagina/

https://www.instagram.com/buonapoletano/

_ 30 _

_ 31 _

A NX HOTELARIA® fez parte da mais
recente reabilitação das nossas cozinhas.
A ideia era reabilitar e melhorar os
equipamentos, a NX HOTELARIA® fez
isso de forma extremamente célere,
eficaz e muito profissional, como é seu
hábito. Os seus materiais são de boa
resistência e tem muita durabilidade.
É, sem dúvida, uma parceria win-win.

António Gonçalves

&

CONTRADIÇÃO

G POUSADA

Óscar e António Gonçalves
nasceram na cozinha do restaurante
dos pais, Geadas, em Bragança.
Em 2013 abriram o restaurante de
fine dining G (de Geadas), situado
na Pousada de São Bartolomeu,
G Pousada em Bragança, com
Óscar na cozinha e António na
sala. Galardoado com uma estrela
Michelin em 2018.
Abriram, em 2020, o Contradição
Gastrobar, também em Bragança,
e também de cozinha regional,

G Pousada & Contradição

mas pretende-se que seja mais

Bragança

descontraído e acessível.

https://www.instagram.com/g_pousada_rest/
https://www.instagram.com/contradicao_gastro_bar/
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A NX HOTELARIA® olhou, e bem, para as cozinhas de outra forma,
passamos muitas horas dentro delas e assim torna-se muito mais
fácil. Mais que um parceiro de negócio a NX HOTELARIA® é uma
parceria para a vida.

A mais recente casa do Chef Rodrigo Castelo
e dos seus sócios Francisco Cunha e Daniel
Domingos, inaugurada em Abril 2021, a
Galinha da Vizinha em Santarém esteve a
cargo da NX HOTELARIA®, responsável pelo
projecto, desenvolvimento, fornecimento e
instalação de todoo equipamento hoteleiro.

Galinha da Vizinha
Santarém
https://www.instagram.com/galinhadavizinhachurrasqueira/
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Rodrigo Castelo

Chefa
“O restaurante Chefa foi sonhado durante muitos anos
e nasceu executado com a ajuda da NX HOTELARIA®.”
Este projecto de vida de Maria do Rosário foi inaugurado
em Maio de 2020, em Oeiras, mesmo ao lado do Parque
dos Poetas.
Projecto de take-away, onde é possível, também, fazer
a refeição no restaurante, tem como especialização a
comida de conforto e o Leitão assado na loja.

O primeiro grande contributo
da NX HOTELARIA® foi na fase
de obra e planeamento, para
a escolha dos melhores
equipamentos.
Encontramos sempre uma
resposta pronta e isso para nós
é fundamental. Em qualquer
horário ou qualquer dia, temos
a NX HOTELARIA® a responder
às nossas solicitações.

Maria do Rosário
Chefa
Oeiras

https://www.instagram.com/chefa_comidadecasa/
_ 36 _

_ 37 _

‘9b by VIA GRAÇA’ TRABALHO DE MADEIRAS NX HOTELARIA®

‘BELCANTO’ COZINHA NX HOTELARIA®

EXCLUSIVO

dal 1959
1959

DISTRIBUIDOR OFICIAL

https://www.facebook.com/nxhotelaria.pt/
https://www.instagram.com/nxhotelaria/
www.nxhotelaria.pt

comercial@nxhotelaria.pt
geral@nxhotelaria.pt

