
20 anos Gastronomia
Património Cultural

Gastronomia e Vinho
Porque ninguem é feliz sozinho!

Iniciativas Municípios

Na ocasião de tão simbólica data como é o vigésimo aniversário da elevação da
Gastronomia Portuguesa ao estatuto de Bem Imaterial do Património Cultural de
Portugal, os municípios aderentes foram convidados a participar com iniciativas que
enaltecem as suas referências gastronómicas, que são motivo de orgulho pelo seu
contributo passado e presente para a herança cultural que é nesta data comemorada. 



O "Espaço Vinhos & Sabores" celebra no dia 24 de julho às 18:30 horas a gastronomia de
Arcos de Valdevez com um conjunto de iniciativas de promoção/degustação dos

produtos dos Associados da AVVEZ - Associação dos Vinhos de Arcos de Valdevez. A
iniciativa conta com a presença de um ou mais produtores que darão a conhecer os seus

produtos nas mais variadas harmonizações.
Descubra sabores como os Charutos d'Ovos ou as Broinhas dos Arcos.

 
Saiba Mais em:

http://vinhos.arcosdevaldevez.pt

Arcos de Valdevez

"Na Rota do Caracol", de 6 de julho a 2 de agosto
de 2020, nas Coletividades e Restaurantes Aderentes do Concelho de Arruda dos Vinhos

Nesta Rota Gastronómica podem ser degustados os tão apreciados caracóis, desde
o típico petisco até aos pratos mais elaborados.

Deixe-se guiar pelos sabores tentadores desta iguaria, vai deliciar-se!
Saiba mais em:

http://www.cm-arruda.pt/na-rota-do-caracol

Arruda dos Vinhos
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Cantanhede

O Município de Cantanhede propõe uma viagem gastronómica este fim de semana.
Conheça as especialidades que os restaurantes aderentes irão apresentar e delicie-se com

pratos como o afamado Leitão ou o Negalho da Bairrada. Para além dos sabores pode
ainda ficar a conhecer o Museu Etnográfico e Agrícola de Cordinhã, o Património

Histórico e Cultural da Vila de Ançã. 
·        

Saiba mais através dos serviços de Turismo do Município, até 24 horas que
antecedem a atividade, via telefone para 231 410 155 ou via email para turismo@cm-

cantanhede.pt

Felgueiras

O Município de Felgueiras propõe um Menu comemorativo dos 20 anos da elevação da
gastronomia a património a bem imaterial do património cultural de Portugal. 

Este menu  será degustado nos restaurantes aderentes no dia 26 de julho.

Saiba mais em: 
http://www.cm-felgueiras.pt/pt/noticias/turismo/20-aniversario-da-elevacao-da-

gastronomia-portuguesa
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O Município de Ferreira do Alentejo preparou um programa com os restaurantes ,
alojamentos e o produtor de vinho, a perfeita harmonização nos dias de 24 a 26 de julho. 

Saiba mais em:
www.patiodasandorinhas.com
www.herdadedopinheiro.com

Ferreira do Alentejo

- Roteiro gastronómico de restaurantes com oferta de um menú constituído por prato
(pratos tradicionais, típicos, caraterísticos do restaurante, com ligação ao território,

através da história ou da confeção com produtos locais) e vinho de Bucelas. Também os
restaurantes participantes na Rota do Caracol constarão no roteiro desde que apresentem
um menú que inclua uma especialidade de caracóis, iguaria com forte ligação ao território.
Este menú estará sempre associado um incentivo para o seu consumo, nomeadamente a

oferta do copo de vinho ou um desconto associado.

- Oferta de um copo de espumante de arinto/vinho arinto na compra de estadia em
alojamento local e hotéis do concelho, na noite de 25 para 26 de julho.

- Ato simbólico, promovido pelos eleitos (ou quadros) do município, de ida a um
restaurante aderente ao roteiro supra mencionado. A autarquia anunciará que, no dia 25

ou 26 (a determinar) os eleitos e dirigentes ou outros quadros, vão estar presentes em
restaurantes do concelho, convidando os munícipes a fazerem o mesmo.
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Loures



Moura

- Envolvimento dos restaurantes que apresentarão, neste fim-de-semana, uma ementa
com pratos típicos da região.

- Divulgação das ementas nas unidades de alojamento como ‘convite’ a que os turistas
procurem os restaurantes.

- O Posto de Turismo afixará material promocional da iniciativa e oferecerá a todos os
turistas/visitantes um conjunto de postal e íman alusivos a vários restaurantes do

concelho e aos pratos típicos que cada um considera ser o que melhor o representa. O
postal para além da receita, inclui a designação do restaurante em causa bem como os
seus contactos e a fotografia da mesa alentejana que inclui o prato. O íman conterá a

fotografia do prato e o nome do restaurante.
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Palmela

- Distribuição de cartaz alusivo aos 20 anos da Gastronomia enquanto património
imaterial.

- Produção e distribuição de flyer informativo com breves notas sobre o queijode Azeitão e
harmonização vínica.

- Sensibilização da restauração para o produto a promover no fim de semana de 25 e 26 de
julho.

- Destacar selo Clean & Safe nos restaurantes.

- Promoção cruzada associada à campanha da ERT-R: O Município de Palmela
associou-se à campanha “Encontrei Lisboa”, promovida pela Entidade Regional de Turismo

da Região de Lisboa, em colaboração com a Associação de Turismo
de Lisboa, tem como objetivo promover propostas de experiências e de

estadias na região. Pretende-se realizar uma promoção cruzada com esta
campanha de forma a reforçar o convite à visita ao município e à restauração.

Existem também ofertas complementares exclusivas nas adegas da Península de
Setúbal. As adegas Casa da Atalaia, Fernão Pó Adega, Filipe Palhoça Vinhos,

José Maria da Fonseca e Quinta do Piloto. 

Saiba mais em: 
 Divulgação da página no facebook sobre a iniciativa.

https://www.facebook.com/GastronomiaPC/
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Pinhel

-O Município de Pinhel, irá oferecer simbolicamente Vinho e Cavacas de Pinhel, a todos os
visitantes que se alojem nas unidades hoteleiras do concelho.

-No dia 24 de julho a Videoconferência ’20 anos de gastronomia Património’ conta com o
moderador na loja de produtos endógenos naquela cidade.

-Na mesma data, a habitual prova de vinhos online das sextas-feiras, organizada pela
AMPV, conta com o moderador na loja de produtos endógenos naquela cidade e, será aqui

apresentado em prova o vinho a lançar oficialmente no dia seguinte.

No sábado, dia 25, lançamento oficial do vinho ‘Pinhel Cidade Falcão 1770 – 2020’,
produzido pela Adega Cooperativa local, às 21:30, no Jardim 5 de Outubro.
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Pelas 16 horas de 26 de julho de 2020, em cerimónia singela a decorrer no Lar da Santa
Casa da Misericórdia de Portalegre, será entregue ao casal José Henriques e Maria Helena

Henriques, pela Exma. Senhora Presidente da Câmara, Adelaide Teixeira e pelo
Exmo Senhor Vereador do Pelouro do turismo, João Cardoso, uma placa com a

seguinte inscrição:

"No dia em que faz 20anos que a Gastronomia foi elevada a 'Património Cultural Imaterial
de Portugal', a Câmara Municipal de Portalegre presta homenagem ao casal José
Henriques e Maria Helena Henriques, verdadeiros Embaixadores da gastronomia

portalegrense, pelo contributo excepcional para a inovação e divulgação dos pratos
tradicionais de Portalegre e pelo legado que deixou à cidade na área da formação de

profissionais do sector da restauração ao longo da gestão de cinco dos mais importantes
Estabelecimentos de Restauração da cidade, “O “Plátano”, o “Alpendre”, o “Tarro” o

Restaurante dos Assentos” e a “ Estalagem Quinta da Saúde”."

Portalegre

"Prove o que É Nosso" serve de mote a esta iniciativa que decorre dias 25 e 26 de julho.
Do cabrito ao javali, destacando ainda os peixinhos do rio ou o bolo-rei, são algumas das

muitas sugestões dos restaurantes aderentes para um fim-de-semana que quer, acima de
tudo, promover o melhor da gastronomia local. E porque gastronomia e vinho andam de

braço dado, o Município de Tabuaço sugere ainda que na melhor mesa esteja o melhor dos
vinhos, o que passará sempre pelos vinhos dos produtores locais.

Tabuaço
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Redondo

Entre os dia 24 e 26 de julho irá decorrer o “Redondo Há Mesa” em que os restaurantes
aderentes irão ter na sua ementa o Gaspacho.

A Iniciativa “Redondo Há Mesa”, surge como ação de divulgação e promoção da riqueza e
das memórias gastronómicas do concelho de Redondo, numa parceria entre o setor e o

Município de Redondo, durante os diferentes trimestres do ano e desde 2016, cada
restaurante aderente, oferece a possibilidade de degustar alguns dos pratos mais típicos

do Alentejo relacionados com a época em questão, com particular destaque para os pratos
do concelho.

Neste fim de semana em particular, e como vem acontecendo já em anos anteriores
iremos dar destaque ao “Gaspacho”, por ser uma sopa fria que devido ao calor que aqui se
faz, tem uma grande afluência nos restaurantes do concelho, com especial vocação à dieta

mediterrânica.
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No Posto de Turismo das Salinas de Rio Maior será proporcionada aos visitantes uma
prova dos excelentes vinhos do Concelho, tendo como pano de fundo as únicas salinas

sem mar de Portugal.
 

“Provas de Vinho & Sal”
Data: 26 de junho

Horário: 12h00 às 13h00 e das 16H00 às18h00
Local: Posto de Turismo das Salinas de Rio Maior

Descrição: 
Neste dia dedicado ao 20º Aniversário da Gastronomia Património Cultural de Portugal,
sob o mote Gastronomia e Vinho - Porque ninguém é feliz sozinho, proporcionamos aos

nossos visitantes uma prova dos excelentes vinhos do Concelho, tendo como pano de
fundo as únicas salinas sem mar de Portugal.

Rio Maior

Setúbal

Semana da Sardinha de 24 de julho a 2 de agosto

Saiba mais em:
https://www.mun-setubal.pt/sardinha-gourmet-promove-festival/
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Celebração dos 20 anos da Gastronomia e Restaurantes Aderentes:
http://cm-tvedras.pt/agenda/detalhes/108177/

Torres Vedras

Vila de Rei

O Município de Vila de Rei informa que vai realizar, entre os dias 24 e 26 de julho, uma
mostra/festival com uma Ementa Tradicional Vilarregense, em parceria com quatro

restaurantes do Concelho. 

Poderão obter todas as informações no seguinte link: 
 http://www.cm-viladerei.pt/index.php/pt/noticias/3698-restaurantes-locais-promovem-

ementa-regional-vilarregense-de-24-a-26-de-julho
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