Portugal Inovador
Em terras de Santo
Tirso, apreciamos a
tríade perfeita que alia
a natureza, a história
e a gastronomia.
Nesta edição,
sugerimos a visita à
Pizzaria HD, em Vila
das Aves, um recanto
que lhe oferece os
sabores da cozinha
italiana, servidos
com hospitalidade e
simpatia.

Há pouco mais de um ano, Helder Gonçalves e Diana
Gonçalves abrem as portas de um projeto profissional em
comum: a Pizzaria HD, um espaço de restauração onde se
podem degustar os sabores da gastronomia italiana. O número
274 da rua Dom Afonso Henriques, em Vila das Aves, tinha já
histórico no setor da restauração, sendo por isso conhecido
entre as gentes da terra.
Apesar de renovada, a
sala com capacidade
para acolher cerca de 50
pessoas mantém a sua
decoração característica,
num ambiente pitoresco
que promete surpreender
os visitantes.
Pese embora o passado, a conquista de
clientes tem surgido de
forma natural, por força
da qualidade das receitas
apresentadas – e muito
elogiadas – a par do atendimento. “Tentamos trabalhar com os melhores
produtos que existem no
mercado, nomeadamente produtos frescos e farinha específica
para massa de pizza”, explica Hélder Gonçalves, responsável
pelas rédeas desta cozinha onde abundam os aromas e sabores
da cozinha mediterrânea.
O pizzaiolo entrou nesta área por desafio e logo se apaixonou. A formação é prática constante e já o levou a conquistar o
2º lugar no Campeonato Nacional de Pizza. Em 2017, enquanto
pizzaiolo e gerente da Pizzaria HD, conquistou o 9º lugar no

Campeonato Nacional de Pizza, com a apresentação da pizza
La Nuova Vita. Qual o segredo das pizzas? “Está na massa”,
responde Helder Gonçalves, acentuando o trabalho que exige
e a importância do tempo de descanso para se conseguir uma
massa leve, fina com rebordo alto “ao estilo italiano”.
Mas há muito mais a descobrir neste espaço. Olhando o
menu variado, encontramos sugestões que
agradam a todos os paladares, desde as famosas pizzas, passando
pelas saladas, massas e
snacks, até à francesinha
HD, confecionada com
massa de pizza.
E os clientes que
preferem apreciar os
sabores da Pizzaria HD
sem saírem de casa,
podem contar com o
serviço de take-away,
que tem conquistado
um crescente número
de adeptos, como nos
conta Diana Gonçalves:
“As pessoas começam a aderir em força a este serviço de
tal modo que necessitamos de colocar um funcionário dedicado ao trabalho no exterior, para dar resposta ao volume
de pedidos”.
Em final de conversa, os nossos entrevistados lançam o convite a todos os leitores para visitarem o espaço, com a certeza
de que a Pizzaria HD vai continuar a inovar e a surpreender os
clientes mais exigentes.

A arte de
confecionar a

verdadeira
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