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Helena Amaro*

Quarenta e nove ‘mesas’ das
sete regiões portuguesas vão
estar a concurso na eleição das
‘7 Maravilhas à Mesa’, iniciativa
que pretende promover as re-
giões e o mundo rural através
da gastronomia e dos vinhos.
Com organização das ‘7 Mara-
vilhas de Portugal’, a eleição, a
decorrer em 2018, será a sétima
do género realizada em Portu-
gal para promover patrimó-
nios que marcam a identidade
nacional.

De acordo com o presidente
das ‘7 Maravilhas’, Luís Sega-
dães, esta será a oportunidade
para eleger “alguns dos patri-
mónios mais apreciados pelos
portugueses: a gastronomia
associada aos vinhos e a rotei-
ros turísticos”.

“Vamos votar o prazer de es-
tar à mesa e também o prazer
de ir para lá, de lá chegar, de lá
estar. Trata-se, por isso, de co-
mer, de beber e de andar por
roteiros turísticos, desfrutando
do melhor que a vida tem para
nos oferecer. Queremos har-
monizar a gastronomia com
os vinhos, mas também com
o prazer de percorrer o país,
descobrindo os encantos do
enoturismo”, explicou Luis Se-
gadães, citado numa nota da
organização.

O projecto, apresentado na
semana passada em São Lou-
renço do Barrocal, Reguengos
de Monsaraz, e cujas candida-
turas já se encontram abertas,

vai, no final de todo o processo,
cingir-se a uma lista de 49 pré-
finalistas, sete de cada região.

Serão depois estas 49 ‘mesas’
pré-finalistas que vão ser vo-
tadas pelo público, para eleger
as ‘7 Maravilhas à Mesa’, uma
por cada região.

As candidaturas podem ser
apresentadas por qualquer en-
tidade, pública ou privada (in-
cluindo restaurantes e unida-
des hoteleiras.

As candidaturas a concurso
vão ser as ‘mesas’ num con-
ceito alargado que inclui o me-
lhor que cada uma das regiões
tem para oferecer, nomeada-
mente os seus pratos, vinhos,
pão, azeite ou queijos, mas
igualmente aquilo que pode
ser experienciado, como um
evento, uma adega, um lagar,
um museu ou um percurso pe-

destre.
Cada candidatura será com-

posta por sete patrimónios à
escolha, devendo obrigatoria-
mente incluir um património
das categorias gastronomia; vi-
nhos e azeites; e roteiro turís-
tico.

“Era inevitável que as ‘7 Ma-
ravilhas’ acabassem por entrar
no território dos vinhos, que
são factor diferenciador incon-
tornável na promoção de Por-
tugal além-fronteiras, e regres-
sar ao universo da gastrono-
mia, que já elegemos em 2011
e que agora abre todo um novo
leque de oportunidades de
promoção ao ser aliado aos vi-
nhos e aos roteiros e experiên-
cias que tornam a nossa mesa
única no mundo”, realçou
ainda Luis Segadães.

A edição de 2017 das ‘7 Ma-

ravilhas’ foi dedicada às aldeias.
Na última década, o concurso
promoveu várias categorias,
desde o património histórico
português, a natureza, a gas-
tronomia e as praias. Em quase
todos os concursos, a região
mereceu distinções. Nas ‘7 Ma-
ravilhas de Portugal’, o Castelo
de Óbidos e os Mosteiros da
Batalha e Alcobaça conquista-
ram o ‘título’ ao ficar entre os
sete monumentos vencedores
eleitos. Em 2010, as Grutas de
Mira de Aire, concelho de Porto
de Mós, foram eleitas como
uma das ‘7 Maravilhas Natu-
rais de Portugal’. Um ano de-
pois, o Arroz de Marisco da
Praia da Vieira, concelho da
Marinha Grande, ficou entre os
10 pratos mais votados no con-
curso ‘7 Maravilhas da Gastro-
nomia’. |

Quarenta e nove 'mesas'
portuguesas vão disputar
‘7 Maravilhas’
Concurso Mais uma ‘maravilha’ para eleger, desta vez, à mesa. Candidaturas das
‘7 Maravilhas à Mesa’ já estão abertas. Iniciativa pretende promover as regiões,
através da gastronomia e dos vinhos
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Apresentação do próximo concurso realizou-se no Alentejo
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LUÍS FILIPE COITO

UNIÃO FORA DA TAÇA E 
CALDAS SEGUE EM FRENTE
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A União de Leiria perdeu com o Aves e está fora dos oitavos-de-final da Taça de Portugal, competição
que vai continuar a contar com o Caldas, que eliminou o Arouca nas grandes penalidades Página 16

A União Desportiva de Leiria não merecia um resultado tão pesado (0-3) frente ao Aves

PSP disparou para o
ar mas não apanhou
assaltantes de stand
de automóveis
Leiria | P3

Ciclista morre
numa colisão
com automóvel
Ourém | P7

Museu da Floresta
em estudo para
o Pinhal de Leiria
Marinha Grande | P24

Município investe
50 mil euros no 
‘combate’ à seca
Batalha | P9

Acção solidária apoia
APPC com  mais
de oito mil euros
Leiria | P4

‘7 Maravilhas’ 
está de regresso 
Concurso | P13

Filme da Turismo do 
Centro conquista 10.º
prémio em festival P14

Louriçal ‘aplaude’
projecto de futuro
centro cultural P10


