
‘La Mafia se sienta a la mesa’ inaugura em Lisboa o 
seu segundo restaurante em Portugal

A abertura está prevista para o dia 21 de julho na Avenida Duque 
de Avila, 66B. Lisboa 

13 Julho 2022- O restaurante da marca “La Mafia se sienta a la mesa”, parte do 
grupo espanhol La Mafia, cumpre o seu plano de expansão para Portugal con a 
abertura deste segundo restaurante numa zona de residencial e de escritorios de 
referencia em Lisboa. 

Esta abertura envolveu um investimento de 700.000 euros e irá empregar 25 
pessoas. Com um espaço de mais de 600m2, o restaurante tem uma sala de mais 
de 400 m2 e 3 salas privadas que podem acolher aproximadamente 220 comensais.  

O crescimento da marca em Portugal está a ser levado a cabo por um master 
franchisado com experiência no sector da distribuição e, especificamente, na 
expansão através do franchising. De acordo com os planos da empresa, o 
crescimento da La Mafia se sienta a la mesa em Portugal vai ser nas principais 
cidades portuguesas, bem como nos centros comerciais, porque é um formato 
gastronómico de grande versatilidade, que aceita refeições e reuniões com a família 
e amigos, eventos e refeições de negócios. O plano de expansão no país vizinho 
prevê 15 aberturas em Portugal ao longo dos próximos 5 anos, a criação de mais de 
300 postos de trabalho con um investimento de 10 milhões de euros. 

“Con esta localização, pretendemos ofrecerer uma oferta completar ao restaurante 
que ja abrimos no final de abril no Parque Naçoes as pessoas que vivem e 
trabalham no centro de Lisboa, mais concretamente nas Avenidas Novas. Con o 
tempo, gostariamos ser um dos restaurantes de referencia dos lisboetas”, declara a 
empresa. 

Grupo LMssLM 

O Grupo LMssLM é uma empresa fundada em Zaragoza (Espanha) em 2000. Tem 
duas divisões empresariais, uma centrada na restauração organizada, com quase 
60 restaurantes sob três marcas (La Mafia se sienta a la mesa, La Boutique Italian 
Food e Ditaly), e outra divisão dedicada à alimentação, com a sua própria fabrica de 
alimentos e uma plataforma logística a partir da qual distribui produtos a qualquer 
unidade empresarial em Espanha y Portugal. O grupo emprega 800 pessoas e 
encerrou 2021 com um volume de negócios de 47,5 milhões de euros. 


