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João Henriques

A Mesa da Bairrada ao Mon-
dego e a Mesa das Terras da
Chanfana estão entre as sete
eleitas no concurso 7 Maravi-
lhas à Mesa. «São muitos os be-
nefícios internos e externos», re-
feriu António Santos, com o di-
rector da AD ELO - Associação
de Desenvolvimento Local da
Bairrada e Mondego, entidade
promotora da candidatura, a su-
blinhar que o facto de estar entre
as sete vencedoras «projecta a

região em torno desta mesa,
que, em si mesma, é uma ban-
deira».

«É uma valorização adicional
para este território, para a Co-
munidade Intermunicipal da
Região de Coimbra e para toda
a região Centro», defendeu Luís
Antunes, presidente da Direcção
da Dueceira - Associação de De-
senvolvimento do Ceira e
Dueça, entidade promotora da
Mesa das Terras da Chanfana,
que envolveu os municípios da
Lousã, Miranda do Corvo, Pe-

nela e Vila Nova de Poiares. «É
um reconhecimento do valor
dos produtos apresentados»,
admitiu o também presidente
da Câmara da Lousã.

Além da visibilidade alcan-
çada pelos municípios envolvi-
dos nas duas mesas, tendo em
conta que a gala final, a exemplo
de todas as outras anteriores, foi
transmitida em horário nobre
televisivo, o “título” de 7 Mara-
vilhas à Mesa, segundo António
Santos, «vale como um símbolo
da dinâmica instalada», assu-

mindo-se, também, como «um
incentivo para que as pessoas
venham conhecer a nossa re-
gião».

«A eleição é um triunfo dos
quatro concelhos e dos diversos
parceiros envolvidos», afirmou
Luís Antunes, que logo elogiou:
«É a prova da união em torno
de uma candidatura, que con-
tou, obviamente, com todo o
apoio das pessoas que se en-
volveram na sua divulgação,
mas também com as que vota-
ram na Mesa das Terras da
Chanfana para uma das 7 Ma-

ravilhas à Mesa».
União foi também a palavra-

chave da Mesa da Bairrada ao
Mondego, que envolveu os con-
celhos de Cantanhede, Figueira
da Foz, Mealhada, Mira, Mon-
temor-o-Velho e Penacova. O
director da AD ELO sublinhou
«o envolvimento de todos os
municípios», facto que, acres-
centou, «permitiu que o  resul-
tado fosse este». «Se fosse só um
a apresentar a candidatura, era
mais difícil ultrapassar a questão
dos votos. Assim, conseguimos
ter uma malha populacional
mais alargada», reforçou.

Consciente que a eleição «au-
menta o valor e dá reconheci-
mento, notoriedade e atractiti-
vidade ao nosso território», Luís
Antunes defendeu a importân-
cia de, «no futuro, serem con-
cretizadas outras iniciativas de
consolidação deste trabalho em
termos de implementar esta
marca, este desígnio que são as
Terras da Chanfana». O autarca
elogiou, «logo à partida, o ganho
correspondente à união dos
quatro concelhos e de todos os
parceiros envolvidos», refor-
çado com o facto de, por ser
uma das 7 Maravilhas à Mesa,
«valorizar ainda mais este terri-
tório».

«Tivemos vontade e mostrá-
mos, em conjunto, o que de
bom este território tem. Todos
unidos alcançámos este resul-
tado», sublinhou António San-
tos, com o director da AD ELO
a lembrar que «a exposição te-
levisiva foi muito grande e foi
como que uma campanha pu-
blicitária de promoção territo-
rial». Por fim, sublinhou a im-
portância de «incentivar a res-
tauração a ter esta mesa pre-
sente no dia-a-dia».|

Valorização do território
ganha duas novas marcas
Concurso Mesa da Bairrada ao Mondego e Mesa das Terras da Chanfana
foram eleitas para figurar nas 7 Maravilhas à Mesa
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Triunfo nas 7 Maravilhas à Mesa visto como “um incentivo” para que as pessoas conheçam a região

VENCEDORAS DAS 7
MARAVILHAS À MESA
Mesa da Bairrada ao
Mondego - Cantanhede,
Figueira da Foz, Mealhada,
Mira, Montemor-o-Velho e
Penacova
Mesa das Terras da Chan-
fana - Lousã, Miranda do
Corvo, Penela e Vila Nova
de Poiares
Mesa de Albufeira - Mar
de Olhos de Água
Mesa das Lajes do Pico -
Capital da Cultura da Baleia
Mesa de Mirandela - Maria
Rita do Romeu
Mesa de Monção - Cor-
deiro à Moda de Monção
Mesa de Vila Real
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RUAS NA ALTA EM OBRAS
DURANTE QUASE MEIO ANO
Intervenção ontem consignada, no valor de 739 mil euros, tem em vista melhorar a mobilidade de
peões na zona do centro histórico de Coimbra entre o Colégio da Trindade e a Sé Velha Página 2

À porta das escolas de Condeixa, no primeiro dia de aulas, militares distribuíram informação e deram conselhos
para um regresso seguro às aulas Página 14

GNR sensibiliza alunosl
e pais para segurançal
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Instalações da 
antiga Poceram 
à venda por 4,6 
milhões de euros 
Coimbra | P3

Duas novas 
“marcas” para 
valorizar região
7 Maravilhas à Mesa | P11

Feira de S. Mateus
teve 1,15 milhões
de visitantes
Viseu | P24

Secção de Basquetebol da Académica com
mais soluções e muita confiança Nova temporada | P20

Casal da Redinha foi 
detido por tráfico de 
estupefacientes Pombal | P17

Maiorca 
teme perder 
serviços 
de saúde

Moradores sentem-se “pressionados”
a mudar para Alhadas, mas ARS Cen-
tro garante que centro de saúde está a
funcionar e vai manter-se  Página 13


