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À mesa com… dois amores!
UD0HDOKDGD0LUD0RQWHPRU
R9HOKRH3HQDFRYD 
Analisando o fenómeno
HPWHUPRVGDHYROXomRKLVWyULFDDSUD]PHGL]HUTXHHVWD
YDVWD UHJLmR TXH VDLX YHQFHGRUDQXPHYHQWRjHVFDOD
JOÃO PINHO *
QDFLRQDOpDKHUGHLUDGHXP
legado construído ao longo de
João Simão da Silva, mais RXHVSHUDUTXHHOHVVXUMDP VpFXORVQDVYDULDGDVUHODo}HV
FRQKHFLGRSHORQRPHDUWtVWLFR Que o diga a nossa região económicas e sociais estade Marco Paulo, lançou em &HQWURTXHFRQVHJXLXDSUR- belecidas de e para Coimbra
RVLQJOH³(XWHQKRGRLV eza de incluir duas mesas FLGDGHTXHSDVVRXDRODGR
DPRUHV´TXHOKHYDOHXWUrVGLV- gastronómicas no concurso GRGXSORWULXQIRHPERUDWHQKD
cos de ouro e um de prata. O promovido durante este ano GDGRFRQWULEXLo}HVGHFLVLYDV
título seria, mais tarde, utilizado SHOD 573 ³ PDUDYLOKDV j DOJXPDVEHPFRQKHFLGDVGRV
SDUDGDUQRPHDXPµWDONVKRZ¶ PHVD´ D PHVD 7HUUDV GD KLVWRULDGRUHVHPHVSHFLDOGDapresentado pelo consagrado &KDQIDQD LQLFLDWLYDGD'8(- TXHOHVTXHSRU¿DPQRHVWXGR
artista, emitido pela RTP a CEIRA em prol da sociedade do património alimentar.
partir de Abril de 1994 - um civil das municipalidades da
e WDPEpP D ~QLFD FRJUDQGHVXFHVVRGHDXGLrQFLDV Lousã, Poiares, Miranda do munidade intermunicipal a
com 67 programas gravados Corvo e Penela) e a mesa FRQVHJXLU GXDV GLVWLQo}HV
superando em larga escala os da Bairrada ao Mondego (ini- prova da vitalidade e capaciativa da ADELO em prol da cidade de união dos muni13 inicialmente previstos.
Pelos vistos vale a pena sociedade civil das municipali- cípios de origem e da força
ter dois amores, lutar por eles, GDGHVGH&DQWDQKHGH)LJXHL- H WUDEDOKR GDV DVVRFLDo}HV

de desenvolvimento local
em prol das mais valias gasWURQyPLFDV  TXH HPERUD Mi
FRQKHFLGDVjHVFDODUHJLRQDO
sofreram impulso decisivo
UXPRjH[SDQVmRQDFLRQDOH
DWpLQWHUQDFLRQDO
1HVWDKRUDGHH[DOWDomR
de dois amores não podemos
HVFROKHU+iTXHXQLUHSUHVHUYDUWXGRRTXHGHERPIRLIHLWR
'HSRLVGRUHFRQKHFLPHQWRGH
Coimbra como Património da
+XPDQLGDGH H GD LQFDSDFLdade da região em conseguir
aproveitar essa marca distintiYDpKRUDGHQmRFRPHWHUPRV
os erros do passado.
&RPXPFDoRLORGHFKDQfana numa mão e uma sandes de leitão na outra, os
decisores culturais podem
aproveitar como nunca este
antigo cimento cultural, reinventado e adaptado pelos
novos tempos, capaz de gerar

A merecida e histórica distinção
atribuída à mesa das Terras da Chanfana
(cortesia da Dueceira)
DWmRQHFHVViULDULTXH]DHUHnovação do tecido económico
e social - seremos capazes?
3RUpP QmR FDLDP QD
WHQWDomRGHWHUPDLVGRTXH
dois amores e anotem com
PXLWDDWHQomRRTXHDFRQWHceu a Marco Paulo, dois anos
GHSRLV GR JUDQGH VXFHVVR
ao participar no festival RTP

da canção de 1982, com o
WHPD ³6H HVWH DPRU DFDEDU
pR¿PGRPXQGR´RHVSHrado sucesso deu lugar a
XPD PRGHVWtVVLPD H TXDVH
despercebida participação.
Coisas dos amores…
(*) Historiador
e investigador

