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Batalha recebe gala das ‘7 Maravilhas’
à mesa e concorre a lugar finalista
Domingo Segunda gala das ‘7 Maravilhas’ será transmitida em directo na RTP na noite do próximo domingo, tendo a Batalha como ‘pano de fundo’. Município concorre a lugar finalista
A vila da Batalha recebe domingo a 2.ª Gala das ‘7 Maravilhas à Mesa’, um espectáculo
transmitido em directo pela
RTP. As sete mesas pré-finalistas a disputar o lugar de finalista nesta data são, além da
Mesa da Batalha, as Mesas de
Angra do Heroísmo, Bragança,
Cacela Velha, Guarda, Loures e
de Vila de Frades.
O espectáculo tem início pelas 21h00, pelo que a hora limite para entrada no recinto

será às 20h30.
A primeira gala aconteceu
em Reguengos de Monsaraz,
vila que foi homenageada pela
eleição como Maravilha de
Portugal em 2017. Depois da
Batalha, segue-se Viseu a 5 de
Agosto, Alijó a 12 de Agosto,
Odemira a19 de Agosto, dia 26
em Tomar e dia 2 de Setembro
em Lagoa. O calendário inclui
ainda um programa especial
de balanço a 8 de Setembro, no
Pico, Açores.

DR

Batalha tem uma mesa composta a concurso

As melhores 'mesas' serão
decididas pelo voto dos portugueses até 16 de Setembro, ao
longo de galas semanais transmitidas na RTP, ao domingo à
noite, e apresentadas por Catarina Furtado e José Carlos
Malato.
A Mesa da Batalha inclui bacalhau lascado com batatas a
murro e migas estremenhas do
restaurante Vintage, e leitão à
Mosteiro do Leitão. A acompanhar, Vinho Real Batalha 2015,

e, para temperar, azeite Pia do
Urso, prometendo uma viagem
de “descoberta de um património de excelência, que perpetua
na história de Portugal”.
O objectivo do evento é promover as regiões e o mundo
rural, através da gastronomia
e dos vinhos, fomentando o turismo e as experiências no território. Em cada uma das sete
galas com emissão televisiva
serão eleitas duas mesas finalistas, num total de 14. |

