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JOÃO PINHO *

João Simão da Silva, mais 

de Marco Paulo, lançou em 

-
cos de ouro e um de prata. O 
título seria, mais tarde, utilizado 

apresentado pelo consagrado 
artista, emitido pela RTP a 
partir de Abril de 1994 - um 

com 67 programas gravados 
superando em larga escala os 
13 inicialmente previstos.

Pelos vistos vale a pena 
ter dois amores, lutar por eles, 

Que o diga a nossa região 
-

eza de incluir duas mesas 
gastronómicas no concurso 
promovido durante este ano 

-
CEIRA em prol da sociedade 
civil das municipalidades da 
Lousã, Poiares, Miranda do 
Corvo e Penela) e a mesa 
da Bairrada ao Mondego (ini-
ciativa da ADELO em prol da 
sociedade civil das municipali-

-

Analisando o fenómeno 
-

-

legado construído ao longo de 

económicas e sociais esta-
belecidas de e para Coimbra 

-

do património alimentar.
-

munidade intermunicipal a 

prova da vitalidade e capa-
cidade de união dos muni-
cípios de origem e da força 

de desenvolvimento local 
em prol das mais valias gas-

sofreram impulso decisivo 

de dois amores não podemos 
-

Coimbra como Património da 
-

dade da região em conseguir 
aproveitar essa marca distinti-

os erros do passado. 
-

fana numa mão e uma san-
des de leitão na outra, os 
decisores culturais podem 
aproveitar como nunca este 
antigo cimento cultural, rein-
ventado e adaptado pelos 
novos tempos, capaz de gerar 

-
novação do tecido económico 
e social - seremos capazes?

dois amores e anotem com 
-

ceu a Marco Paulo, dois anos 

ao participar no festival RTP 

da canção de 1982, com o 

-
rado sucesso deu lugar a 

despercebida participação. 
Coisas dos amores…

(*) Historiador 
e investigador

À mesa com… dois amores!

A merecida e histórica distinção 
atribuída à mesa das Terras da Chanfana 

(cortesia da Dueceira)


