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1 – Azeite e Bacalhau à Vila de Rei 
Vila de Rei tem, na sua gastronomia, um dos seus grandes atrativos. As características 

climatéricas e dos solos do território Vilarregense apresentam particularidades específicas 

para o cultivo da oliveira. Desta forma, a sua produção faz parte, há vários séculos, da história 

do Concelho onde, desde logo, assumiu uma elevada importância social e económica. O 

Bacalhau à Vila de Rei, receita criada pelo famoso Chefe Silva, assumiu desde logo um 

importante lugar na Gastronomia local, sendo importante parte do sucesso do Festival 

Gastronómico do Bacalhau e do Azeite, que se comemora anualmente. Juntos neste prato, o 

Bacalhau e o Azeite, fazem as delícias de todos os que o procuram. 

 

 

 

 



2 - Um pouco de história 
No ano de 2007, o Município de Vila de Rei partiu para a organização do seu primeiro Festival 

gastronómico, dedicado ao azeite local e a um dos principais ingredientes da cozinha nacional, 

o bacalhau. O Chefe Silva, um dos principais rostos da cozinha nacional, foi então desafiado 

para idealizar um prato que pudesse conjugar estes dois ingredientes. Foi assim que nasceu o 

‘Bacalhau à Vila de Rei’, prato que, desde então, se assumiu como um dos principais rostos da 

gastronomia Vilarregense. 

 

3 - Harmonização 
Para além da notória harmonização entre o Bacalhau e o Azeite de Vila de Rei, é ainda sugerida 

a junção com outros dois nomes fortes da gastronomia do Concelho. O ‘Pudim de Vila de Rei’ é 

um doce característico do concelho, criado através da utilização de produtos endógenos da 

região centro. Utiliza referências locais como o mel, o licor de medronho ou o azeite, 

acompanhados na sua decoração por flor de laranjeira, tangerineira ou pétalas de rosa. A 

acompanhar, a água-ardente de medronho, tão característica do concelho e, cada vez mais, 

uma aposta dos produtores locais, dá o toque que faltava a esta refeição. 

 

 

 

4 - ‘Memória de Sabores’ – Homenagem 
Assinalamos o 20º aniversário da elevação da Gastronomia Portuguesa a ‘bem imaterial do 

património cultural de Portugal, com uma homenagem a: Chefe Silva. Os eventos 

gastronómicos eram ainda uma novidade no concelho de Vila de Rei e, logo à primeira 

iniciativa, poder contar com o apoio de tão ilustre nome na arte de bem cozinhar foi, 

não só um sucesso, mas um enorme orgulho que motivou todos os participantes a dar 

continuidade a este tipo de iniciativas e a exaltar um património cultural local tão rico 

como é a gastronomia Vilarregense. O Chefe Silva marcou uma nova geração, em que 

a culinária deixou de ser encarada como uma tarefa exclusivamente feminina e sem 

grande profissionalismo ou valor. A arte entrou nos rituais dos cozinheiros e os pratos 

passaram a ter um “nome”, uma “marca”.  

 

 

Saiba mais sobre Gastronomia e Vinhos do nosso concelho: 

www.cm-viladerei.pt 

http://www.cm-viladerei.pt/index.php/pt/visitar-2/gastronomia-e-artesanato#gastronomia  

http://turismo.cm-palmela.pt/
http://www.cm-viladerei.pt/index.php/pt/visitar-2/gastronomia-e-artesanato#gastronomia

