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"Vamos votar o prazer
de estar à mesa, mas
também o prazer de ir
para lá, de lá chegar,
de lá estar"

RTP TRANSMITE
CERIMÓNIA FINAL

etc.

As "7 Maravilhas à Mesa"
voltam a realizar-se em
parceria com a RTP. O canal
público de televisão
assegura a transmissão das
sete galas relacionadas com
o concurso, com José Carlos
Malato e Catarina Furtado
como apresentadores.

Luis Segadães
Presidente
das 7 Maravilhas

Escolher sete encantos
do melhor que temos
Concurso "7 Maravilhas à Mesa" quer celebrar história e tradição do país

Outras suara

De Portugal
• Em 2007, elegeram-se os monumentos mais relevantes do património: os castelos de Guimarães
e de Óbidos, mosteiros de Alcobaça, da Batalha, dos Jerónimos, o
Palácio Nacional da Pena e a Torre
de Belém.

Naturais
• As 7 maravilhas naturais de Portugal, escolhidas em 2010, Incluem as grutas de Mira d'Aire, a
lagoa das Sete Cidades, o Portinha
da Arrábida, a paisagem vulcânica
da Ilha do Pico, o Parque Nacional
da Peneda-Gerês, a Ria Formosa e
a floresta Laurissilva.

Gastronómicas
• A alheira de Mirandela, o queijo
serra da Estrela, o caldo-verde, o
arroz de marisco, a sardinha assada, o leitão da Bairrada e o pastel
de Belém foram as iguarias mais
votadas há sete anos.

Portuguesas no Mundo

Nas mesas a concurso, terão de
caber a gastronomia. os vinhos e os
azeites e os roteiros turisticos

• A escolha, em 2009, recaiu na
Ana Vitória
anavito@jn.pt

• Gastronomia, vinhos, azeites e
os roteiros turísticos de cada região estarão a concurso no âmbito da iniciativa "7 Maravilhas à
Mesa". "É nisso que está espelhada a história e tradição do país",
justificam os mentores do concurso. A fase de candidaturas decorre até ao próximo dia 7.
Este ano, qualquer entidade
pública ou privada pode candidatar-se a ser uma das "7 Maravilhas", desde que cumpra dois requisitos: ter no mínimo um elemento de cada área (gastronomia,
vinhos e azeites e roteiros turísticos) e serem todos naturais de
uma das sete regiões - Norte,

Centro. Lisboa, Alentejo. Algarve,
Madeira e Açores.
"As nossas mesas têm de ser
endógenas e nessa mesa cabe a
gastronomia, os vinhos e azeites
e os roteiros turísticos", destacou
Luís Segadães, presidente da "7
Maravilhas". Após a seleção e validação das propostas, a dia 22,
serão anunciadas as 49 "mesas"'
pré-finalistas, sete de cada região do país, que poderão ser votadas pelo público, para eleger as
"7 Maravilhas à Mesa", uma de
cada região.
"Vamos votar o prazer de estar
à mesa e também o prazer de ir
para lá, de lá chegar, de lá estar.
Trata-se, por isso, de comer, beber e de andar por roteiros turísticos, desfrutando do melhor que

a vida tem para nos oferecer", sublinha a propósito Luís Segadães.
O mesmo responsável ressalta
que com o concurso "7 Maravilhas
à Mesa" se pretende "harmonizar
a gastronomia com os vinhos,
mas também com o prazer de
percorrer o país, descobrindo os
encantos do enoturismo".
A componente cultural também não foi esquecida nesta edição, tendo Luís Segadães garan-

Os produtos a
concurso são uma
fiel representação
da região

tido que "a cultura não pode esperar".
"Somos sensíveis à projeção que
o concurso tem no espaço televisivo e vamos trabalhar aí também a
cultura, a começar imediatamente. Seja através de literatura ou outro género. Iremos fazer serviço
público", assegura.
As propostas de mesas serão
alvo de uma validação científica
que está a cargo da Rede de Instituições Públicas do Ensino Superior com cursos na área do Turismo (RIPTUR), uma rede que engloba 17 instituições politécnicas, para
se garantir que "todos os produtos
apresentados a concurso são uma
fiel representação da região", disse
José Sancho Silva, coordenador da
comissão executiva da RIPTUR. •

Fortaleza de Diu (índia), Fortaleza
de Mazagão (Marrocos), Basílica do
Bom Jesus de Goa (índia), Cidade
Velha de Santiago (Cabo Verde),
Igreja de São Paulo (Macau), Igreja
de São Francisco de Assis ( Brasil),
na foto, Convento de São Francisco
e Ordem Terceira (Salvador, Brasil).

Praias de Portugal
• Em 2012, elegeram-se as sete
mais emblemáticas praias do
país. Guincho, Ribeira (Azibo),
Porto Santo, Lagoa do Fogo, Odeceixe, Furnas (Milfontes) e Zambujeira do Mar.

Aldeias de Portugal
• Dornes, Sistelo, Fajã dos Cubres,
Piódão, Castelo Rodrigo, Monsaraz
e Rio de Onor as eleitas em 2017.

