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Quatro concelhos unidos pela chanfana
DR

1 1 1 A candidatura
“Terras da Chanfana” foi
apurada para a final do
concurso “7 Maravilhas à
Mesa”, no dia 22, em Reguengos de Monsaraz,
para onde se deslocou uma
comitiva com moradores
dos quatro concelhos envolvidos. Entre 200 candidaturas, já é garantido
que se posicione entre os
14 melhores pratos a nível
nacional, destaca o jornal
Trevim
Apresentada pela Dueceira - Associação de Desenvolvimento do Ceira e
Dueça, a candidatura une
os concelhos da Lousã, Miranda do Corvo, Vila Nova
de Poiares e Penela através
da gastronomia e espaços a
visitar. A chanfana é o elemento central desta Mesa,
que se compõe de outros
produtos como o Mel DOP
Serra da Lousã, o Queijo
“Rabaçal”, o Licor Beirão e
o Vinho da Quinta de Foz

Autarcas e comitivas dos quatros concelhos participaram na gala

de Arouce (Vinhas Velhas
de Santa Maria, 2013).
Nos roteiros a visitar, são
propostos o Mosteiro de
Santa Maria de Semide e os
Trilhos da Serra da Lousã.
Todos os domingos até
16 de setembro, as candidaturas pré-finalistas submetem-se ao escrutínio do
público. No último domingo, 29, saíram vencedoras
as mesas de Vila de Frades e

Bragança, da gala realizada
na Batalha.
Limpeza de caminhos
do Vale do Ceira
O jornal Trevim realça
também na sua edição
de hoje a limpeza de caminhos no Vale do Ceira,
entre a praia fluvial da Bogueira, em Casal de Ermio,
e a praia fluvial da Senhora da Graça, em Serpins.

Um trabalho realizado
por voluntários de países
europeus que se juntaram
em Serpins, para o efeito.
Este campo de trabalho
internacional, organizado
pela Activar, Associação
de Cooperação da Lousã,
intitulou-se “Renascer das
Cinzas”, pelo facto da freguesia ter sido fustigada
pelos incêndios de outubro de 2017.

