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Tronchuda 

pode ser ícone 

da gastronomia 

local, mas 

precisa de mais 

divulgação
A Tronchuda foi criada há dois anos para ser 

uma receita icónica para a gastronomia caldense. 

As duas Mostras da Tronchuda já realizadas 

tiveram boa adesão por parte dos restaurantes 

e do público, mas falta a este prato afi rmar-

se nas cartas dos restaurantes caldenses. José 

Elói e Paulo Feliciano, dois dos empresários da 

restauração que estão envolvidos no projecto 

desde o seu arranque, acreditam que o potencial 

existe, mas é preciso maior divulgação para 

que a Tronchuda possa mesmo identifi car a 

gastronomia caldense.

Joel Ribeiro

jribeiro@gazetcaldas.com

Em 2018, depois de ter cria-
do o Pastel Bordallo, a ACCCRO 
– Associação Empresarial das 
Caldas da Rainha e Oeste pen-
sou em desenvolver uma receita 

que pudesse trazer uma identi-
dade à gastronomia das Caldas. 
O processo envolveu diver-
sos empresários da restaura-
ção caldense e assim nasceu a 
Tronchuda.
Não se trata de uma receita, 
mas de um conceito para uti-

lizar pelos diversos restauran-
tes caldenses de acordo com a 
sua criatividade. Em comum, os 
pratos têm uma trouxa de cou-
ve tronchuda que envolve um 
recheio. Este é diferente de res-
taurante para restaurante.
Para lançar o conceito, foi lan-

As tronchudas apresentadas pela Casa Antero/ Restaurante Pachá e pelo restaurante Maratona na Mostra deste   
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çada a Mostra da Tronchuda. 
Durante o mês de Maio, todos 
os restaurantes caldenses são 
desafiados a criar as suas re-
ceitas, que podem ser entra-
das, pratos principais ou so-
bremesas. Mas o objectivo da 
ACCCRO é que os restaurantes 

mantenham a Tronchuda o ano 
inteiro nas suas ementas, de 
forma a que se possa criar tam-
bém um roteiro.
Se a Mostra da Tronchuda tem 
tido boa aceitação por par-
te dos restaurantes, a segunda 
parte do desafio da ACCCRO 

ainda não pegou totalmente. 
Poucos são os restaurantes que 
adoptaram a Tronchuda na sua 
carta durante todo o ano.

“Uma ideia 
muito boa”
José Elói, proprietário do Maratona, 
esteve presente em todas as 
reuniões de preparação da 
Tronchuda e foi um dos respon-
sáveis pela ideia inicial. “Era pre-

ciso encontrar um tipo de pro-

duto identitário da região que 

pudesse ser trabalhado, uma vez 

que a gastronomia local não ti-

nha uma referência”, conta.
O produto encontrado foi a cou-
ve tronchuda, por reunir em si 
mesma várias características, 
entre elas a produção hortofru-
tícola característica da região, o 
simbolismo da Praça da Fruta e 
da couve de Bordallo Pinheiro, 
e a criatividade que sempre 
marcou a história caldense, in-
timamente ligada às artes.
“A ideia é muito boa, porque 

é uma couve de sabor neutral, 

que faz vibrar justamente o 

que está no interior, o que dá 

espaço à criatividade dos res-

taurantes”, afirma José Elói.
O empresário realça que Caldas 
da Rainha tem “uma restaura-

ção com conceitos interessan-

tes e modernos, tanto ao nível 

de restaurantes como de cafeta-

ria e também restaurantes mais 

tradicionais, pelo que a ideia en-

caixa na mouche”, acrescenta.
José Elói diz que, durante a 
Mostra da Tronchuda, o con-
ceito teve boa aceitação. Mais 

de 30 restaurantes aderiram à 
ideia, quer na primeira, quer na 
segunda edição. “Não são best 
sellers, mas já há quem faça o 

roteiro durante a mostra, o que 

é positivo”, diz.
No entanto, fora do evento o 
prato teve dificuldade em pe-
gar. Como um dos percursores 
da ideia, José Elói implemen-
tou a Tronchuda na ementa do 
Maratona no ano passado. No 
entanto, acabou por retirá-la. 
“Quando fazemos mudanças na 

carta temos que fazer escolhas, 

era dos pratos que tinha menor 

procura e optámos por tirar”, 
lamenta.
O empresário diz que a ideia é 
boa, mas há aspectos que é pre-
ciso melhorar. “Deve ser feita 

uma catalogação, com um mapa 

com as receitas de cada restau-

rante, de modo a que as pessoas 

façam a sua escolha. Isso traria 

mais gente”, acredita. Depois, é 
também necessário convencer 
os empresários a trabalhar o pro-
duto e a mantê-lo na carta. “Deve 

haver pelo menos uma dúzia 

de restaurantes a fazê-lo e com 

sentido de pertença. Nós ten-

támos, mas sozinhos não tive-
mos grande sucesso, porque não 

pode ser só mais um produto 

numa carta”, aponta.
O proprietário do Maratona 
acredita que a ideia continua a  
ter potencial e diz que “é impor-

tante que a próxima direcção da 

ACCCRO não a deixe cair”.

CASA ANTERO 

MANTÉM APOSTA

Na Casa Antero e no restauran-
te Pachá, Paulo Feliciano mante-

ve a aposta na Tronchuda além 
da Mostra e diz que tem suces-
so. O produto não está na emen-
ta, mas faz parte das sugestões 
duas vezes por semana.
O empresário também diz que 
“o projecto feliz”, porque per-
mite juntar “vários tipos de co-

zinha diferente com o mesmo 

envelope”, tendo como ligação 
a couve de Bordallo Pinheiro.
Nos dois espaços de restaura-
ção, o conteúdo da Tronchuda 
vai variando com propostas tí-
picas da gastronomia nacional. 
Já foram servidas tronchudas 
de coelho com feijão branco, 
polvo aioli, pézinhos de coen-
trada, meia desfeita de baca-
lhau e cozido à portuguesa.
Paulo Feliciano diz que duran-
te a Mostra há muita recepti-
vidade dos clientes e que esta 
se mantém no resto do ano. 
“Por norma sugerimos o prato, 

o que é aceite e depois outros 

clientes vêem e pedem tam-

bém”, conta.
No entanto, para que a 
Tronchuda seja um prato icóni-
co das Caldas ainda falta mui-
to trabalho, adverte. “É algo 

que tem que ser trabalha-

do por todos, pelos restau-

rantes, mas pela comunida-

de caldense também. Passar a 

mensagem que as Caldas tem 

a Tronchuda, tem bons acessos, 

bom comércio e condições de 

atractividade, e o que acontece 

é que nem sempre as coisas são 

divulgadas como podiam ser”, 
observa.
Um dos desafios que o empre-
sário deixa é que a Tronchuda 
possa ter um espaço nas tasqui-
nhas das Festas de Verão. 
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Doces que são maravilhas
As Cavacas das Caldas, o Pão de ló de Alfeizerão, os pastéis de Mós, os Amigos de Peniche, as cornucópias de Alcobaça, as brisas 

do Liz e os esses de Peniche foram os doces eleitos para representar o distrito de Leiria nas 7 Maravilhas Doces de Portugal.  As 

brisas do Liz foram as que adoçaram mais a boca do júri, que as escolheu para as meias finais do concurso. 

Fátima Ferreira

fferreira@gazetacaldas.com

Ovo, açúcar, amêndoa, água e 
margarina. São necessários ape-
nas cinco ingredientes para con-
feccionar as Brisas do Liz, apresen-
tadas como o “segredo mais doce 
de Leiria” e foram as mais votadas 
pelo público, passando às meias 
finais do concurso 7 Maravilhas 
Doces de Portugal. 
As origens das Brisas do Liz são 
pouco claras. Há histórias que re-
metem às monjas do Convento 
de Santana enquanto que outras 
transportam para uma família de 
Leiria, que passou por Angola e, 
mais tarde, no regresso a Portugal, 
no início do século XX, viria a 
criar uma sociedade e a fabricar 
o doce, aprimorado durante anos. 
Começou por se chamar Beijinhos 
do Liz, mas trocadilhos malandros 
com o nome levaram a alterá-lo 
para o actual: Brisas do Liz. 

Este doce foi escolhido entre 
sete finalistas na região e irá 
representar o distrito na semi-fi-
nal. Em segundo lugar ficaram as 
cavacas das Caldas, produzidas 
há muitos anos e que são um pólo 
de atracção a algumas das paste-
larias da cidade. Também podem 
ser encontradas diariamente na 
Praça da Fruta. Compostas por 
farinha, açúcar, manteiga, ovos 
e sal, as Cavacas tiveram origem 
na Fanadia, de onde eram natu-
rais as irmãs Rosalina e Gestrudes 
Carlota conhecidas pelos seus do-
tes de doceiras em Lisboa na cor-
te do Rei D. Carlos. Com a queda 
da Monarquia, em 1910, volta-
ram às suas origens e ao fabrico 
das Cavacas e Beijinhos, que ven-
diam junto ao Hospital Termal. 
Os Pastéis de Porto de Mós po-
dem ser encontrados na Pastelaria 
Portomosense, propriedade de 
Anselmo Antunes e Sandra 
Correia. O facto desta localidade 

não ter um doce tradicional levou 
o pasteleiro e a esposa a criar um 
há cerca de cinco anos, inspirando-
-se nos doces conventuais. A for-
ma do pastel remete  para a zona 
onde se insere: a pedra mó, um dos 
símbolos do concelho. Entre os in-
gredientes para a sua confecção es-
tão o ovo, amêndoa, açúcar e uma 
farinha especial.
As Cornucópias de Alcobaça tam-
bém não podiam faltar na lista. 
Embora não haja certezas, a ori-
gem deste doce está no receituário 
do Mosteiro de Cós, fundado no sé-
culo XII, dependente do Mosteiro 
de Alcobaça. A sua forma inspira-
-se na de um vaso com feitio de 
corno, que na Antiguidade simbo-
lizava a fertilidade e a abundân-
cia. As de Alcobaça são recheadas 
de ovos-moles, confeccionados 
com gemas e açúcar. Os Esses de 
Peniche, biscoitos em forma de S, 
com um sabor extra a amêndoa e 
envolvidos em açúcar, ideais para 

acompanhar com um chá ou café, 
também estiveram a concurso, a 
par dos Amigos de Peniche, um 
pastel doce inspirado na expressão 
“amigos de Peniche”, que se refere 
a um falso amigo. Semelhante ao 
pastel de feijão, este doce é confec-
cionado com farinha, açúcar, ovos 
e amêndoa.

O PÃO DE LÓ DE ALFEIZERÃO 

O Pão de Ló de Alfeizerão também 
esteve entre os seleccionados a ní-
vel distrital. Uma receita das frei-
ras do Mosteiro de Santa Maria de 
Cós (Alcobaça) tornou-se famosa 
em Alfeizerão, levada pelas criadas 
das monjas que para ali foram tra-
balhar após a extinção das ordens 
religiosas. Conta a história que foi 
o padre João Matos Vieira que, por 
uma questão de sobrevivência du-
rante a Revolução de 1910, iniciou, 
com a ajuda de familiares e amigos, 
começou a confeccionar e comer-

cializar este bolo. Trata-se de um 
pão de ló húmido, de cozedura in-
completa, constituído basicamente 
por ovos, farinha e açúcar. O seu 
segredo consiste no tempo certo 
da cozedura, que lhe confere o as-
pecto húmido final.
Estas sete maravilhas foram esco-
lhidas entre duas dezenas de no-
meados para a primeira fase distri-
tal. Neste conjunto o maior número 
de doces eram de Alcobaça, com 
as Cornucópias de Alcobaça e de 
Maçã, Coscorões, Delícia de Frei 
João, Merendeira Doce, Pão de 
Ló de Alfeizarão e o Pudim de S. 
Bernardo. Também Peniche apre-
sentou várias propostas, como os 
Amigos de Peniche (Peniche), Esses 
de Peniche, Pastéis de Peniche, 
Renda Doce e Uvada. De Óbidos 
foi seleccionado o Doce de Pera e 
Ginja e das Caldas as Cavacas. 
Estes doces integravam inicial-
mente uma lista de 907 candida-
tos de todo o país. 

(1808)



Gastronomia e Vinhos no Oeste 52 Agosto, 2019
Gazeta das Caldas

2019

Quem cozinha lá em casa?
As tarefas da casa são hoje mais repartidas entre os casais, até porque as mulheres têm um papel cada vez mais activo na 

sociedade e vão longe os tempos em que a mãe era, sobretudo, a dona de casa. Mas a quem cabe a função de cozinhar? Gazeta das 

Caldas falou com um jovem casal caldense, que também na cozinha divide as tarefas no dia-a-dia.

Joel Ribeiro

jribeiro@gazetacaldas.com

Na casa de Vera Martins e Rui 
Brito ambos cozinham. Grávida 
de oito meses, Vera está em casa 
e é, por isso, quem assume ago-
ra a função de alimentar a famí-
lia, que além do pequeno rebento 
que vem a caminho ainda incluiu 
mais uma menina, Mariana, de 
sete anos.
Mas quando os dois elementos 
do casal estão a trabalhar, até é 
Rui quem cozinha mais vezes. “Eu 

trabalho por turnos e tenho ho-

rários nocturnos, por isso quem 

cozinha mais vezes é ele, que tem 

horário fixo e mais disponibili-

dade”, conta Vera Martins.
Na ementa do dia-a-dia estão 
principalmente “coisas mui-

to práticas e rápidas de fazer”, 
conta  o casal, que prepara prin-
cipalmente carnes grelhadas, 
peixes no forno e muitas sala-
das. Elemento que nunca falta 
é a sopa e para a confeccionar 
há um aliado que tem presença 
cada vez mais assídua nas cozi-
nhas portuguesas: o robot de cozi-
nha. “Utilizamos principalmente 

para fazer as sopas, mas também 

para os doces, ou para o puré de 

batata”, realça Vera Martins. De 

resto, o casal não hesita em utili-
zar a tecnologia para tornar mais 
fácil as suas tarefas. Outro exem-
plo é o micro-ondas, do qual sai 
um arroz sempre bem-feito com 
a ajuda de um utensílio próprio. 
Os dois até brincam sobre quem 
faz o arroz mais apreciado pela 
pequena Mariana!
Já quando o dia é especial e envol-
ve receber pessoas em sua casa 

para uma refeição coma família, 
ou entre amigos, o caso muda um 
pouco de figura. Nessa ocasiões é 
Vera quem assume o comando da 
cozinha. “Pratos mais elaborados 

ou bolos sou sempre eu que faço”, 
garante Vera Martins. Mas mes-
mo assim, Rui não fica sentado no 
sofá e dá uma ajuda.
Se é verdade que nem sempre a 
coabitação dos casais na cozinha é 

pacífico, no caso de Vera e Rui tal 
não sucede. “Também nos damos 

bem na cozinha, conseguimos es-

tar os dois e não brigamos”, afir-
mam, mas há um segredo para tal. 
“Cada um a fazer uma coisa di-

ferente. Enquanto eu cozinho o 

Rui prepara as coisas e depois faz 

as saladas”, conta Vera.
Nestas ocasiões especiais a emen-
ta varia. Entre os pratos com os 

quais o casal gosta de receber em 
sua casa estão carne de porco à 
alentejana, bacalhau com natas, 
ou lombo recheado.
Mas no cardápio do jovem ca-
sal há uma especialidade que se 
destaca, a raclette. Trata-se de 
uma técnica culinária que utili-
za uma pedra quente para gre-
lhar alimentos na parte superior 
e, na inferior, derrete queijo que 
serve para molhar os grelhados. 
Idêntico ao fondue, é uma técni-
ca de confeccionar à mesa que 
propícia o convívio e a partilha. 
Na raclette, o casal utiliza prin-
cipalmente carne de vaca, uma 
vez que exige menos tempo de 
cozedura do que outras carnes, 
e legumes.
Noutras ocasiões, o casal gosta 
também de receber os amigos e a 
família com os petiscos típicos da 
cozinha tradicional portuguesa, 
que também permitem ir comen-
do por entre uma boa conversa.
Como não há bela sem senão, no 
fim da refeição há que arrumar 
tudo. Para estas tarefas o casal 
volta a ajudar-se entre si. “O Rui 

não gosta de tratar da louça, por 

isso essa parte fica por minha 

conta, enquanto ele limpa a mesa 

e o fogão”, conta Vera. Mas lavar 
a louça, isso fica para a máquina! 

A cozinha francesa sempre foi e 
continuará a ser uma cozinha de 
referência. A cozinha francesa é 
fonte de inspiração para a culiná-
riaa nivel mundial no sabor e so-
bretudo na técnica.
A gastronomia francesa permane-
ce sempre tão atual, que por vezes 
ao fazermos uma refeição fora ou 
mesmo nas nossas casas, que esta-
mos a usar ou provar pratos com 
técnicas que muito se deve á culi-
nária francesa
A organização das cozinhas france-
sas, foi modelo adotado por todos. 
Um bom resultado final, depende 
sempre de uma boa organização. 
Na base desta organização nasceu 
uma expressão tão conhecida, atual 
e usada nas nas cozinhas, “mise en 
place”, que é nada mais nada menos 
que um conjunto de operações que 
antecedem a preparação propria-
mente dita de um prato, isto é, são 

separados, preparados e organiza-
dos utensilios e ingredientes neces-
sários para a execução de um prato.
A cozinha francesa requer muito 
tempo de preparação, daí as suas 
cozinhas estarem organizadas 
em brigadas. A maioria dos pratos 
franceses requerem um tempo de 
preparação considerável. É impor-
tante que os tempos de cozedura e 
descanso sejam respeitados, afim 
de de alcançar o sucesso do prato
Chefs franceses espalharam-se 
por todos os cantos do mundo, es-
palhando assim a sua arte e técni-
ca de cozinhar. Partilharam os seus 
conhecmentos, criando assim no-
vos talentos. Portugal não foi ex-
ceção. Muito se aprendeu com os 
Chefs franceses, e muito evoluiram 
as nossas cozinhas.
Eu não fui exceção e iniciei a mi-
nha carreira a trabalhar num res-
taurante de cozinha francesa com 

Chefs franceses. Chefs rigorosos 
com muito talento e técnica para 
trabalhar os ingredientes mais fres-
cos e saborosos.
Chefs como o Joaquim Figueiredo 
e Vitor Sobral, para mim, foram os 
que no inicio da minha carreira 
alteraram o dito tradicional a que 
todos nós estavamos habituados, e 
trabalharam os nossos valiosos in-
gredientes, aliados a técnicas mo-
dernas e atualizadas, começaram 
a fazer uma outra cozinha, bem 
potruguesa, tão nossa. 
A Cozinha moderna portuguesa, 
foi beber muito das influências da 
cozinha francesa, quer na técnica 
quer no sabor, ou seja as bases da 
cozinha atual derivam em grande 
parte da cozinha francesa. Outra 
herança da cozinha francesa nos 
dias de hoje e sempre, é a valori-
zação da apresentação “os olhos 
também comem”. A dupla sabor 

e imagem estão sempre presentes 
nos pratos. 
Também a cozinha francesa sofreu 
grandes transformações. Estou a 
falar da “Nouvelle Cuisine”. Neste 
momento, a cozinha francesa fi-
cou mais leve, passando a respei-
tar a sazonalidade dos ingredien-
tes. Nesta fase e aliádos a novas 
técnicas, também grandes clássi-
cos da cozinha francesa ganhram 
uma nova cara.
Atualmente a cozinha francesa 
continua na linha da frente na 
frescura dos ingredientes, técni-
cas de confeção, na apresentação 
requintada e sabor dos seus pratos. 
Melhor ilustração para o que acabo 
de escrever é o “Ratatouille”, que se 
popularizou no filme do carismáti-
co ratinho, se caraterizou pela ri-
queza e frescura dos seus legumes.
A técnica francesa continua em lu-
gar de destaque. 

A cozinha francesa na actualidade
Por: Luís Correia

O jovem casal Vera Martins e Rui Brito partilha as tarefas na cozinha e não têm problemas em utilizar a 
tecnologia a seu favor
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Carina Magalhães dedica-se aos 
produtos paleo na Benedita
Carina Magalhães, da Benedita, dedica-se à comida Paleo, um regime alimentar que defende o tipo de alimentação que se fazia há 

10 mil anos atrás, numa era pré-agricultura. Gazeta das Caldas conversou com esta cozinheira que faz produtos com base nalguns 

princípios daquela dieta e que são tão procurados que, em breve, está a pensar em abrir o seu próprio negócio.

Natacha Narciso

nnarciso@gazetacaldas.com

Carina Magalhães tem 34 anos e 
é natural de Turquel (Benedita). 
É cozinheira, formada pela 
Escola Profissional de Leiria e 
trabalhou 13 anos no Marriott  
da Praia D’el Rey. Diz que a cozi-
nha é a sua paixão e acabou por 
regressar à gastronomia, depois 
de ter tentado uma mudança de 
rumo profissional no ramo da 
saúde e bem-estar.
Houve uma altura em que ex-
perimentou fazer a dieta Paleo 
e aprendeu a confeccionar vá-
rios produtos com as regras que 
ditam aquele regime alimentar. 
“Mais do que uma dieta, a Paleo 

é sobretudo um estilo de vida”, 
comentou a cozinheira, expli-
cando que aquele regime defen-
de uma alimentação baseada em 
produtos frescos, livres de glú-
ten e sem lacticínios. 
Quem segue esta dieta (que se 
inspira na era do Paleolítico) à 
risca, só deve comer o que o ho-
mem era capaz de caçar ou co-
lectar (carnes, frutos do mar, 
frutas e verduras, nozes, semen-
tes e tubérculos). O regime Paleo 
também defende a actividade fí-
sica regular e oito horas de sono 
por noite. “Quando fiz a dieta, 

senti-me muito bem”, contou 
Carina Magalhães, que segue al-
guns dos princípios Paleo, mas 
tinha dificuldade em cortar no 
pão. Como tal, decidiu passar a 
fazê-lo, mas de outra maneira, 
com farinhas sem glúten. 
Carina começou a fazer estes 

alimentos para familiares e ami-
gos e agora os pedidos já são 
muitos. 
Além do pão, também confec-
ciona refeições e várias bolachas 
de forma Paleo. Entre quem lhe 
pede estes produtos estão várias 
pessoas que precisam deste tipo 
de alimentação mais natural 
porque pretendem perder peso 
ou porque sofrem de doenças e 
de intolerâncias alimentares. 

INGREDIENTES ESCONDIDOS

A cozinheira  que também  con-
sume produtos Paleo (apesar de 
não fazer a dieta a 100%), recor-

dou a importância de  ler os rótu-
los dos alimentos  pois, no que diz 
respeito ao consumo tradicional,  
“alguns possuem ingredientes 

escondidos e que nós nem da-

mos por isso”. Carina deu como 
exemplo que a conservação do 
presunto inclui açúcar. 
“A dieta Paleo defende que de-

vemos consumir os produtos da 

forma mais natural possível”, 
disse a responsável acrescen-
tando que o trigo tem glúten, 
“mas se for sarraceno já não 

tem”. Nos seus produtos substi-
tui o açúcar branco por açúcar 
de coco, de mel, mascavado ou 
xilitol (adoçante natural encon-

trado nas fibras dos vegetais). 
Nalguns dos seus bolos elimina 
por completo o açúcar, substi-
tuindo-o por tâmaras. 

ENSINAR OS PAIS A COMER

Carina Magalhães faz vários ti-
pos de pão, hambúrguer de cur-
gete, lasanha e bacalhau com 
natas. As refeições são pré-co-
zinhadas e podem ser com-
pradas frescas ou congeladas. 
Confecciona vários tipos de bo-
lachas com farinha de coco, de 
amêndoa, de beterraba, de ce-
noura e de espinafre. Estas fa-
rinhas especiais têm preços por 

quilo que variam entre os 20 e 
30 euros. 
Para confeccionar os seus bolos, 
Carina Magalhães utiliza uma 
mistura de farinhas, sem glú-
ten e que são consumidos por 
celíacos (pessoas que sofrem de 
uma doença autoimune do in-
testino, causada por uma sen-
sibilidade permanente ao glú-
ten). Usa manteiga nos seus 
pratos e prefere as marcas dos 
Açores. Quanto ao sal, usa o das 
Salinas de Rio Maior ou o dos 
Himalaias.
O amendoim, a aveia e a gran-
de maioria das leguminosas es-
tão numa zona cinzenta da dieta 
Paleo para quem leva as regras 
mesmo à risca. “Eu não sou ra-

dical. Sigo algumas premis-

sas, mas não prescindo de coi-

sas boas como da sopa de feijão 

da minha mãe!”, disse Carina 
Magalhães. 
O seu marido e o filho, de sete 
anos, também comem os produ-
tos Paleo que ela faz. 
Em breve, Carina Magalhães 
gostaria de ter o seu próprio ne-
gócio e vender para clientes in-
dividuais e também para reven-
da. Para se ter uma ideia, um 
pão de 500 gramas pode custar 
entre os quatro e os cinco euros 
enquanto que um pacote de 160 
gramas de bolachas fica a 3,50 
euros. 
“Creio que no futuro seremos 

nós a ensinar os nossos pais a 

comer”, disse a cozinheira, que 
nota que há nas novas gerações 
uma maior preocupação com a 
alimentação que se faz. 
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Carina Magalhães apreciando algumas das bolachas que faz, seguindo algumas regras da dieta Paleo

A beneditense  começou a cozinhar Paleo para si e agora já o faz para 
familiares e amigos 

A cozinheira faz hambúrgueres de courgetes, pão e vários tipos de bolachas
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Festival de Vinho do Bombarral 
homenageia Abel Pereira da Fonseca
O Festival do Vinho e da Pêra 
Rocha, que mostra o que de me-
lhor se faz ao nível dos vinhos, 
fruticultura e gastronomia, volta 
à Mata Municipal do Bombarral 
entre os dias 6 e 11 de Agosto e é 
este ano dedicada a Abel Pereira 
da Fonseca, importante empresá-
rio do sector vitivinícola e que deu 
um grande contributo para o de-
senvolvimento daquele concelho. 
Em inícios do século XX fundou a 
Companhia Agrícola do Sanguinhal
com a fi nalidade de administrar 
as suas propriedades existentes no 
Bombarral e gerir o negócio dos vi-
nhos. Viria a possuir propriedades 
noutros concelhos como Cadaval, 
Alenquer e Torres Vedras.
O empresário possuía também ar-
mazéns em Lisboa e é uma das fa-
chadas desses edifícios que inspi-
ra este ano a entrada no certame.
O festival conta com cerca de 100 
expositores ligados a estes secto-
res da agricultura e de artesana-
to, assim como área de restaura-
ção. As entradas no recinto custam 
três euros, sendo gratuitas no pri-
meiro dia.
A vertente cultural tem assumi-
do um papel cada vez mais forte 
neste evento, com a presença de 

artistas nacionais. Este ano o des-
taque vai para Miguel Gameiro e 
Resistência. 
As portas da Mata Municipal 
abrem a 6 de Agosto com a ce-
rimónia de inauguração (16h00), 
seguindo-se uma arruada com “Os 

Cavaquinhos das Gaeiras”. Tahina 
Rahary e Daniel Leão actuarão no 
palco Melro (20h00) e no palco 
principal estará a Banda Xeques 
Orquestra (22h00). 
No dia 7 de Agosto o palco Melro 
irá receber Emanuel Casimiro 

(20h00), enquanto que o  Rancho 
Folclórico “Fazendeiros” de 
Gamelas irá actuar no palco 
Mata (21h00) e os West Europe 
Orchestra com Fernando Pereira 
animam o anfi teatro municipal 
(22h00). 

No dia seguinte haverá uma arrua-
da com o “Grupo Sons e Soadelas 
de Arganil” (17h30), seguindo-
-se o espectáculo de marionetas 
“Na Rua” (20h00) e a actuação de 
Miguel Gameiro (22h00). No dia 
seguinte será a vez dos Resistência 
subirem ao palco (22h00), mas an-
tes haverá um concerto de violino 
por Nuno Santos (20h00) e arrua-
da com os “Cavaquinhos do Oeste” 
(17h30). 
A tarde de 10 de Agosto será ani-
mada pelo Grupo de Tocadores de 
Concertina e Cantares de Foz do 
Lima (16h00), seguindo-se uma 
sessão de fados (20h00) e, à noi-
te, subirá ao palco o artista luso-
-americano Mishlawi (22h00). A 
partir da meia noite haverá festa 
no Palácio Gorjão. 
No domingo à tarde haverá hora 
do conto para os mais novos, com a 
“Mala d’Estórias” (15h30) e uma ar-
ruada com “As concertinas de Vale 
do Tejo” (16h00). O grupo de teatro 
amador “Os Lendários” (20h00) e 
a banda Carapaus, Azeite e Alho 
(22h00) encerram o programa. 
As portas abrem às 15h00 ao sába-
do e domingo e às 17h00 nos dias 
de semana, e encerram pela 1h00 
da madrugada. F.F. 

O festival que mostra o que de melhor se faz ao nível dos vinhos e  fruticultura volta à Mata Municipal do 
Bombarral entre os dias 6 e 11 de Agosto (foto de arquivo)
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Jovem obidense é candidato a Chefe Cozi
Wilson Sousa Costa, de 30 anos, é finalista na 30ª edição do concurso Chefe Cozinheiro do Ano (CCA), que terá lugar a 20 de 

Novembro, na Alfândega do Porto. Actualmente chef do Vale d´Oliveiras Quinta Resort & Spa, no Carvoeiro (Algarve), o jovem, 

natural da Areirinha (Óbidos), começou o seu percurso académico na Escola Secundária Josefa de Óbidos com uma formação de 

cozinha, seguindo depois para a Escola de Hotelaria de Santarém, onde estudou Cozinha/Pastelaria.

Wilson Sousa Costa reconhece que esta é uma profissão que está na moda, mas adverte que na cozinha é preciso começar por 

baixo, para aprender as bases. O jovem, que chegou a querer ser mecânico, fala do seu percurso profissional e da certeza que a sua 

vida passará sempre pelos tachos.

Fátima Ferreira

fferreira@gazetacaldas.com

GAZETA DAS CALDAS - Qual 

a importância deste concurso 

para um jovem chef?

WILSON SOUSA COSTA - A ni-
vel profissional, o CCA puxa por 
nós, faz-nos sair da nossa zona 
de conforto. Acredito que são es-
tes concursos que nos abrem as 
portas do futuro e que mostram 
que em Portugal temos grandes 
cozinheiros. E sem dúvida que a 
troca de experiências, ideias, co-
nhecimentos, técnicas e a opor-
tunidade de conhecer as origens 
de alguns produtos é um ópti-
mo ponto de crescimento. E sem 
nunca esquecer as amizades que 
se fazem!

G.C. - Já passou a fase regio-

nal, que decorreu na Escola 

de Hotelaria de Faro. Como 

correu?

W.S.C. - Foi uma prova com-
plicada e desafiante. Todos os 
apurados da Fase Regional do 
Algarve são óptimos cozinhei-
ros e os espaços onde prestá-
mos a prova não são os a quem 
estamos habituados, mas as coi-
sas ao longo do tempo foram-se  
compondo. O resultado final foi 
positivo e a experiência óptima. 

G.C. - Em que se inspirou 

para criar os pratos com que 

concorreu?

W.S.C. - O menu que levei a con-
curso foram pratos feitos e tes-
tados durante o meu percurso 

pela cozinha com alguns che-
fs, e outros pratos inspirados 
na cozinha da minha mãe. Por 
exemplo, o meu prato de carne, 
o coelho estufado com legumes 
da horta, recorda-me os tempos 
em casa, o cheiro do que é nos-
so. Em suma, inspirei-me nas 
minhas vivências e experiên-
cias ao longo do meu percurso 
na cozinha.

G.C. - Como começou o seu gos-

to pela cozinha?

W.S.C. - Foi ao acaso, na altu-
ra da rebeldia. A professora 
Matilde Monteiro, que na al-
tura era directora do curso de 
Cozinha na Escola Josefa de 
Óbidos, achou que eu teria jei-
to para a cozinha e eu fui para o 

curso. Ela acertou. Achei graça 
e tornou-se natural.

 G.C. - Soube desde cedo que que-

ria dedicar-se à cozinha?

W.S.C. - Não. Nunca tal coisa me 
passou pela cabeça, sempre gos-
tei de carros, motos e sempre 
achei que queria ser mecânico e 
quando era mais novo até o ten-
tei ser, mas agora sei que a mi-
nha vida passará sempre pelos 
tachos.

G.C. -  Qual foi o primeiro prato 

que confeccionou?

W.S.C. - Carne de Porco à 
Portuguesa. Um desastre! Estava 
sem sabor, sem alma e sem tradi-
ção... agora venha quem vier, que 
será surpreendido de certeza.

“Gosto 
de comida 
muito 
simples 
e deliciosa”
G.C. - Qual o seu prato preferido?

W.S.C. - Parece estranho, dado 
o meu curriculo e experiên-
cias, mas o meu prato favorito 
é, sem dúvida, grelhados… um 
bom peixe grelhado ou frango 
de churrasco. Gosto de comida 
muito simples e deliciosa.

G.C. -  Quais as grandes dife-

O jovem, natural da Areirinha, durante uma das provas do concurso que pretende valorizar a profissão e contribuir para a dignificação da cozinha portuguesa

DR
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inheiro do Ano
renças entre o sector da restau-

ração no Algarve e na região 

Oeste?

W.S.C. - Pouco trabalhei na zona 
Oeste. Vim há sete anos para o 
Algarve e acho que a grande di-
ferença que nos faz sair da nossa 
zona são as oportunidades e as 
ofertas de trabalho, os grandes 
nomes de chefs, de restaurantes, 
os estrelados e os vários concei-
tos e a procura pelo crescimento 
junto de tudo isto. Mas sei que a 
zona Oeste está em grande cres-
cimento, pois cada vez que ve-
nho a casa vejo restaurantes no-
vos e com diferentes conceitos. 

  G.C. - Foi na escola Josefa de 

Óbidos, num curso de cozinha, 

que teve o seu primeiro con-

tacto com restaurantes e chefs. 
Que recordações guarda desses 

tempos? 

W.S.C. - As recordações são mui-
to boas… Desde os primeiros co-
zinhados, os primeiros momen-
tos de stress e até os primeiros 
dedos cortados. Ao início é tudo 
muito estranho e aterrorizante. 
Mas as melhores recordações 
são, sem dúvida, toda a aprendi-
zagem por todos os restaurantes 
que passei.

“Recusei 
convites 
porque 
não estava 
preparado” 
 G.C. - Como se chega a sous chef 

num restaurante de um resort 

de cinco estrelas?

W.S.C. - Com muita dor… Muitas 
horas de trabalho, muitos mo-
mentos de stress e nervos à flôr 
da pele. Mas nem tudo é mau. 
Trabalhei alguns anos com uma 
grande equipa, ainda hoje tenho 
a sorte de trabalhar com alguns 
e, fora das paredes e do baru-
lhos dos tachos, há uma grande 
amizade. 
Agradeço em particular a um 
dos chefs com quem, até à data, 
trabalhei mais tempo, o chef 
Louis Anjos (chef do restau-
rante Bonbon 1* Michelin em 
Carvoeiro) que me deu umas 
boas tareias, no bom sentido da 
palavra, ensinou-me as bases 
importantes para ir longe. Esses 
anos foram de muito sacrifício, 
tanto pessoal como profissional.

Nas festas de família quase nun-
ca estive presente, mas agora 
as coisas estão diferentes, já te-
nho conseguido conciliar as fol-
gas de maneira a que, pelo me-
nos, esteja nos momentos mais 
importantes.
Mas o importante é quando 
acreditam e apostam em nós e 
por isso, aproveito para anun-
ciar, que há cerca de dois meses 
assumi a chefia da Cozinha do 
Vale D´Oliveiras Quinta Resort 
e Spa em Carvoeiro, Resort onde 
entrei como sous chef há cerca 
de um ano.

G.C. - Ser chef está na moda. 

É, na realidade, uma profissão 

com glamour?

W.S.C. - Infelizmente ser chef 
está cada vez mais na moda, mas 
estamos a esquecer-nos de um 
grande pormenor. “Uma casa 
não se começa a construir pelo 
telhado”… e na cozinha temos 
que começar por baixo, pelas 
bases, pelo mais simples corte de 
legumes, a mais simples confec-
ção de um peixe, uma carne ou 
um legume. Cada vez mais vai-
-se notando a falta de cozinhei-
ros e a existência de mais chefs 
ou sous-chef de cozinha. 
Nesta área há tempo para tudo e 

eu sou um exemplo disso. Deve 
esperar-se pela oportunidade. 
Foram-me feitos convites para 
certas posições e sempre recusei 

enquanto não tinha a certeza de 
que estava preparado. Não gosto 
muito de arriscar enquanto não 
tenho confiança. 

Wilson Costa, de 30 anos, é chef da cozinha do Vale d´Oliveiras 
Quinta Resort & Spa, no Carvoeiro (Algarve)

PUB.

DR

(4
81

)



10 Gastronomia e Vinhos no Oeste 2 Agosto, 2019
Gazeta das Caldas

2019

PUB.

Produtos feitos com amendoim 
são vendidos na Praça da Fruta
Puro Amendoim, assim se designa uma nova marca que está a surgir nas Caldas e 

que apresenta doces caseiros feitos à base daquela fruta oleaginosa que pertence à 

família das castanhas, das nozes e das avelãs. Érika Pitzer trabalha com o marido 

neste projecto e pretende lançar em breve uma pasta de amendoim integral.

Natacha Narciso

nnarciso@gazetacaldas.com

Érika Pitzer tem 32 anos. Formou-se 
em Engenheira de Produção e hoje 
trabalha à distância desde as Caldas 
para o Brasil, que é o seu  país natal, 
como analista de processos. Escolheu 
vir morar para as Caldas com o seu 
marido colombiano, Juan Triana, 36 
anos, e estão apostados em desenvol-
ver produtos feitos com amendoim.
“Gosto muito de tudo que é feito com 

aquele fruto seco. Desde o produto 

puro que pode ser consumido com 

carnes, pães, bolos, doces...Acredito 

que quase tudo pode ficar melhor 

com a dose certa de amendoim”, 
disse a agora empresário, acrescen-
tando que um dos principais pro-
dutos que faz é a paçoca, à base de 
amendoim e açúcar. Actualmente já 
têm este produto com cobertura de 
chocolate. Também produzem arte-
sanalmente bolachinhas de amen-
doim (com e sem cacau) em pacotes 
de 100 gramas. 
É o seu marido que dá uma ajuda 
na compra da matéria-prima, na 
tritura do amendoim e na venda. 
O casal escolheu a Praça da Fruta 
para dar a conhecer os seus produ-

tos. Venderam durante os fins-de-
-semana do mês de Junho naque-
le local e dizem que a aceitação “foi 

bastante boa!”.  
A empresária quer desenvolver a 
sua marca apostando em novos pro-
dutos, como as pastas de amendoim 
integrais, ou seja, “sem acréscimo de 

óleos como os que são vendidos nos 

supermercados”. 
Para já, o casal não pensa abrir uma 

loja pois quer dar a conhecer os seus 
produtos participando em feiras e 
tentando vender os seus produtos 
em revenda. “Mas nenhuma possi-

bilidade está descartada porque o 

projecto está ainda em fase inicial e 

só o tempo e a experiência nos mos-

trará o melhor caminho”, rematou. 
A marca Puro Amendoim também 
vende por encomenda através do 
email puro.amendoim@gmail.com 

Os produtos que o casal faz e gostaria de revenderO casal experimentou vender os seus produtos na Praça da Fruta

Érika Pitzer é a responsável pela marca Puro Amendoim
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Qual a receita que mais gosta 
de cozinhar?

DORA JESUS, 

CALDAS DA RAINHA

O acto de cozinhar só me dá pra-
zer quando para socializar..
Como rotina recorro muitas ve-
zes a creme de legumes: de bró-
colos, manjericão ou salsa.. 
Com convidados, preparo, por 
exemplo, um bacalhau com broa, 
que me costuma sair bem. Cozo o 
bacalhau na véspera e despinho, 
cozo  espinafres, frito batata doce 
às rodelas (mas sem deixar fritar 
muito) e disponho em camadas. 
Depois cubro com broa de milho 
previamente picada e coloco no 
forno. Também dizem que as mi-
nhas amêijoas à bulhão pato são 
muito boas. C.C.

RUI GALVÃO, 

PRAIA DO TOFO 

(MOÇAMBIQUE)

A receita que mais gosto de fazer 
é caril de amendoim. Primeiro 
temos que pilar bem o amen-
doim com o pilão, depois ferve-
-se com o leite de coco, aplica-se 
o caril e depois o frango, o cama-
rão ou o peixe. Gosto mais dos sa-
bores africanos do que dos por-
tugueses. Aqui não se usa tanto 
as especiarias como lá. E depois 
há aquela mistura das culturas 
africana e indiana que torna a 
comida mais interessante. Gosto 
muito da comida da região do 
Magreb. A comida lá é mais con-
dimentada e apurada do que cá, 
que se usa sal e pouco mais. N.N.

INÊS MOURA, 

CALDAS DA RAINHA

A minha receita favorita é espar-
guete à bolonhesa. Não sei bem 
porquê, acho que é mesmo pelo 
resultado - é um prato que me sai 
sempre bem e toda a gente gosta. 
Gosto de usar muitos condimen-
tos, alecrim oregãos e outras coi-
sas, e depois é deixar apurar bem, 
aguado não tem graça. Também 
prefi ro comprar a carne no talho, 
a qualidade é diferente. Gosto 
muito de cozinha italiana, é das 
minhas preferidas. J.R.

ADÉLIA FERREIRA, 

CALDAS DA RAINHA

A receita que gosto de fazer é la-
sanha de marisco. Faço um gui-
sado com o marisco, depois selec-
ciono as folhas de lasanha, que 
compro frescas, e faço camadas. 
Ás vezes também acrescento um 
pouco de salmão fumado. Não é 
uma receita muito comum, mas 
como também costumo fazer de 
frango e os ingredientes são mais 
ou menos os mesmos e o método 
também é o igual, adaptei. N.N.

CARLA SILVA, 

CALDAS DA RAINHA

Gosto de fazer bacalhau com na-
tas e também de assados no for-
no, peixe. E gosto de massas, como 
lasanhas, carbonaras, a puxar à 
comida italiana. Gosto de cozi-
nhar para a família e para os ami-
gos. Não invento, sigo as receitas 
originais, embora às vezes pos-
sa acrescentar um apontamen-
to meu. Sobremesas só quando 
há festas, porque para estragar 
a dieta já bastam as massas. J.R.
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Com um património 

vitivinícola interessante 

e muito diferenciado, a 

região da Estremadura 

tem vindo a apostar na 

dinamização e reafirmação 

do sector. Subsistem porém 

muitos desafios e algumas 

perplexidades.

 
Tempos houve em que os vinhos do Oeste 
não eram para muitos consumidores, e so-
bretudo apreciadores, uma particular re-
ferência, sendo muitas vezes vítimas de 
uma perspectiva demasiado genérica e 
redutora, muito conotada com o vinho a 
granel e o chamado ”vinho leve”, que mar-
caram e continuam a marcar muito a re-
gião da Estremadura. Mas se isso é um 
facto, também é verdade que até no caso 
dos brancos leves, de fraco teor alcoólico e 
consumo mais “fácil”, a óptica produtiva é 
hoje muito mais focada e criteriosa  saben-
do já privilegiar mais a qualidade do que 
o volume, o que tem permitido revitalizar  
e reafirmar o vinho regional, viabilizan-
do uma crescente tendência para a certi-
ficação de alguns produtos. O que a nível 
vitivinícola a região Oeste proporciona, 
estando hoje integrada na denominação 
Vinhos de Lisboa, é sobretudo uma as-
sombrosa variedade e uma notável com-
plexidade, fruto dessa tão diversa compo-
nente geológica e orográfica, social e de 
distribuição agrícola, também dos micro-
climas que conferem a este território, ca-
racterizado à vez pela exposição a brumas 
e ventos atlânticos, e pela maior amplitu-
de climática das zonas  interiores, uma es-
pecificidade que dificilmente encontrare-
mos no panorama dos vinhos nacionais. 
Tudo isto se traduz numa oferta bastan-
te ampla que se estende dos já referidos 
vinhos leves, aos vinhos de mesa e regio-
nais, aos licorosos, ao próprio espuman-
te, às aguardentes bagaceiras e vínicas, 
de que cumpre naturalmente destacar a 

aguardente da Lourinhã - uma das únicas 
três regiões do mundo com Denominação 
de Origem, a par das celebradas Cognac e 
Armagnac, em França.

Nove 
denominações 
de origem 
É neste complexo quadro que o apreciador 
de vinho deve tentar encontrar resposta 
às suas expetativas de consumidor. Não 
sendo difícil, também não é de todo sim-
ples fazer escolhas informadas: há inúme-
ros vinhos bons ou excelentes e a região de 
Lisboa tem o maior número de denomina-
ções de origem em Portugal, nada menos 
que nove – Colares, Carcavelos, Bucelas, 
Encostas d’Aire, Alenquer, Arruda, Torres 
Vedras, Lourinhã e Óbidos – todas elas 
com personalidade própria, algumas com 
singular relevância histórica, que não de 
mercado, como é o caso dos vinhos licoro-
sos de Carcavelos, a mais pequena região 
vinícola de Portugal, cuja sobrevivência 
permanece ameaçada, ou os vinhos de 
Colares, outra região minúscula, forte-
mente individualizada pelos vigorosos ta-
ninos da casta Ramisco, até hoje imune à 
filoxera.
Esqueçamos um pouco por hoje os exce-
lentes brancos de Bucelas, sobejamente 
conhecidos e muito ligados à casta Arinto 
mas cujo volume de produção é muito re-
duzido, e também os   característicos “pa-
lhetos” das Encostas d’Aire, de que só uma 
pequena percentagem de vinhas está ca-
dastrada para VQPRD, e rumemos mais ao 
“núcleo” desta região estremenha, aproxi-
mando-nos da nossa cidade das Caldas da 
Rainha e da zona envolvente.
A área central dos Vinhos de Lisboa, de 
Arruda a Óbidos, foi aliás a que mais be-
neficiou das estratégias de   moderniza-
ção e requalificação concentrando grande 
parte dos investimentos no sector, sendo 
actualmente a que oferece os melhores vi-
nhos DOC, numa multiplicidade de cas-

tas a casar   admiravelmente com as con-
dicionantes do terroir: da concentração 
e maturação muito presentes nos pres-
tigiados Alenquer, sobretudo nos tintos, 
à cítrica elegância   de alguns brancos de 
Óbidos complementada pela frescura fru-
tada dos tintos, de boa persistência e guar-
da, onde muitas vezes a prevalência da 
casta Castelão se harmoniza perfeitamen-
te com castas nobres exteriores à área, 
como a Touriga Nacional por exemplo. Foi 
aliás a adopção de castas externas, de ori-
gem nacional e estrangeira, que permitiu 
em larga medida redimensionar as estra-
tégias de produção. 

Migração de 
castas

Houve desde logo necessidade de rever os 
encepamentos. Aquando da criação das 
denominações de origem, muitas castas 
não se coadunavam com uma produção 
de qualidade, estando muito mais voca-
cionadas para o grande volume. Além do 
mais, das múltiplas castas que sobretudo 
o vinho regional permite, grande núme-
ro está hoje extinto ou em processo de 
extinção, com interesse diria quase “ar-
queológico” como a Preto Cardana ou a 
Tintinha, entre tantas outras. Era pois 
premente, e à imagem do que acontece 
noutras regiões a nível interno e exter-
no, que houvesse migração de castas para 
criar vinhos bem estruturados   - e desta-
quemos aqui o Syrah, com perfeita adap-
tação ao território, a Tinta Roriz, a Touriga 
Nacional, também o Alicante Bouschet… 
-   com real potencial no posicionamento de 
mercado: vinhos sobretudo mais moder-
nos, beneficiando do cuidado de enólogos 
capacitados e de visão abrangente que per-
mitissem criar uma nova imagem do sector 
no Oeste. Isto poderia gerar, aparentemen-
te, problemas identitários, “roubando” o ca-
rácter próprio do vinho de uma região…
Mas a premissa é falsa: o que está em 
causa é tão-só uma mudança de perfil, 
propiciando combinações de castas de 

grande interesse capazes de revigorar 
e potenciar as qualidades de um terroir.   
Isto não significa, de todo, que se esque-
çam castas tradicionais como a Vital, o 
Castelão ou a Tinta Miúda - tão caracte-
rística da Arruda. Elas são afinal um im-
portante factor de diferenciação, e de-
verão ser seguramente predominantes, 
mas o concurso de outros encepamentos 
não só abre caminho a outros estilos de 
vinho, como permite manter e destacar 
as qualidades enológicas. 
 

O problema 
dos preços
Vemos em resumo que muitos vinhos da 
região estremenha têm vindo a redefinir 
estratégias e enquadramento, apostando 
mais na qualidade e menos nos produ-
tos de gama baixa, reinventando-se num 
novo e informado recurso à tecnologia, 
sendo enologicamente mais sólidos -   o 
que não significa porém que a região, em 
bloco, não continue muito ligada à pro-
dução de vinhos de baixo preço e gran-
de volume. E é exatamente a questão dos 
preços que motiva uma última reflexão, 
constituindo na opinião de muitos um 
forte óbice à plena afirmação destes vi-
nhos no mercado. Com efeito, os preços 
praticados são muito baixos, sobretudo 
na óptica do espaço de exportação para 
o qual grande parte da produção é dire-
cionada. E se isto torna obviamente os 
vinhos da região claramente apetecíveis 
no binómio qualidade/preço, quantas ve-
zes excelente, inviabiliza de algum modo 
a sua plena afirmação no exterior, man-
tendo-os fortemente encurralados nesse 
velho arquétipo, nessa percepção geral de 
região vinícola de menor expressão e per-
sonalidade. É isso que urge evitar, não só 
repensando a política de preços mas tam-
bém   investindo num marketing mais 
apelativo e incisivo, mais dinâmico e bem 
coordenado entre instituições e agentes, 
sobretudo na variável da  promoção turís-
tica. 

Vinhos do Oeste – Um passado e um futuro
Por: Luís da Silva Reis
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Alcobaça

Bombarral

Caldas da Rainha

ROTEIRO GASTRONÓMICO DO OESTE 2019

CEIA- Centro Equestre Internacional de Alfeizerão

Restaurante Tradicional Português| Morada: EN 8 KM 
89,5- Vale de Maceira, 2460-204 Alfeizerão| Contactos: 
262980048 - 926879008| Horário: 12H00 - 15H00 e das 
19H00 - 00H00 em dias de eventos equestre, jantares 
por marcação ou grupos| Especialidades: Cozido à 
Portuguesa, Leitão no forno; Chanfana da Serra; Manta 
Saloia à CEIA; bacalhau à casa e à Brás; Polvo à Lagareiro; 
Arroz de Peixe

Pizzaria Portobello

Cozinha Italiana| Morada: Rua Cândido dos Reis, 24 r/c 
Dtº (no cais) | São Martinho do Porto | Contactos: 262 
980 256 | Horário: 13H00 - 15H00 e das 19H00-22H30| 
Especialidades: Pão de Alho; Pizzas; Pastas (lasanhas 
bacalhau, salmão, vegetariana, bolonhesa, camarão); 
Bife do Lombo, crepes, saladas

Restaurante Sentidos do Your Hotel & Spa Alcobaça  

Cozinha Regional | Morada: Rua Manuel Rodrigues 
Serrazina, S/N, Fervença, 2460-743 Vestiaria, Alcobaça 
| Contactos: 262 505 370 | Horário: Almoços: 12:30h- 
14:30h, Jantares: das 19:30h - 21:30h, excepto à Sexta-
feira e Sábado que encerra às 22:00h | Especialidades de 

Peixe: Espetada de lulas com camarão/ Especialidades 

de carne: Entrecôte black com brás de cogumelos e 
batata-doce.

Royal Marina

Cozinha Tradicional Portuguesa| Morada: Rua Cândido 
dos Reis 30 B, 2460-637 São Martinho do Porto | 
Contactos: 262 989 959 - 912553552 | Horário: Fechado 
Quarta feira todo dia e Quinta feira ao Almoço - Julho 
e Agosto aberto todos os dias | Especialidades: Gambas, 
Strogonoff, Caldeirada, Costeleta de porco c/espargos, 
Lavagante á moda do chefe e mais

Viamar

Cozinha Popular | Morada: Largo José Rino Avelar 
Fróis, 2460 Alfeizerão | Contactos: 262 999 283 – 262 999 
067 | Especialidades: Sopa da Pedra, Bacalhau à Viamar; 
Refeições Diárias / Económicos, Menu diferente todos 
os dias a 8 € de segunda a sábado. 

O Plátano

Cozinha Tradicional Portuguesa | Morada: Largo do 
Apeadeiro, Nº3 Paul, 2540-657 Roliça, Bombarral | 
Contactos: 262 606 333 | Horário: 09H00 - 22H00 | 
Especialidades: Cozido à portuguesa; sopa da pedra; polvo 
a lagareiro; bacalhau à Plátano; lulas grelhadas; bacalhau 
à lagareiro; doce da casa 

A Casa do Bingre

Hamburgueria | Morada: Avenida 1º de Maio, 16, loja A, 
2500-081 Caldas da Rainha | Contactos: 262 836 086 - 
961 215 535 | Encerra á segunda-feira |  Especialidades: 

Hambúrgueres diversos

Adega do Albertino

Cozinha Tradicional Portuguesa | Morada: Rua Júlio Sousa, 
7, Imaginário, 2500 - 312 Caldas da Rainha | Contactos: 
262 835 152 - 966 013 410 | Especialidades: Polvo na 
Telha; Bacalhau à Lagareiro; Entrecosto com vinho, mel 
e amêndoas; Cabrito assado no forno com castanhas, terra 
e mar, ensopado de enguias da lagoa e coelho desossado 
na grelha.

Afinidades

Cozinha Tradicional Portuguesa | Morada: Rua Frei Jorge 
de São Paulo, 1, Caldas da Rainha| Contactos: 935 885 438| 
Especialidades: Carne Barrosã, carpaccio, bacalhau da 
mercearia pena, Ceviche.

Bowling Caldas

Morada: Avenida Vasco da Gama, Nº77, 2500-282 Caldas 
da Rainha | Contactos: 262 824 348 | Horário: 11H00 - 
03H00 Fecha à terça-feira| Especialidade: Bife à Campo, 
Bacalhau Split, Massas, Pizzas e Sopas.

Cabana do Pescador

Marisqueira | Morada: Avenida do Mar, 2500-896 Foz 
do Arelho, Caldas da Rainha | Contactos: 262 979 451 | 
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Horário: 12H00 - 16H00 e das 19H00-22H30, descanso 
semanal à 2ª-feira (excepto Julho e Agosto) | Especialidades: 

Peixe Grelhado, Cataplanas, Marisco, Ameijoas

Cais da Praia

Cozinha Tradicional Portuguesa| Morada: Avenida do mar 
Foz do Arelho, 2500 Caldas da Rainha | Contactos: 262 
283 218 - 966 528 533 | Horário: Diário 09H00 - 03H00 
(verão) / almoço 12H00-15H00 e jantar  19H00-22H00 
|Especialidades: Caril de Gambas; Polvo à Lagareiro e 
Bacalhau ao Cais da Praia

Camaroeiro Real

Cervejaria | Morada: Travessa de Stº António Nº1, 2500 
Caldas da Rainha | Contactos: 262 834 470 | Horário: 
09H00 - 02H00 - Domingo 11H00 - 23H00 | Especialidades: 

Bifes, francesinhas e marisco

Capristanos

Cozinha Tradicional Portuguesa | Morada: Rua Coronel 
Soeiro de Brito, nº35, 2500-149 Caldas da Rainha | 
Contactos: 262 823 406 | Horário: 2ª-feira a 5ª-feira das 
05H30 - 22H00, 6º-feira das 05H30 às 23H00, sábados, 
domingos e feriados das 07H00-23H00| Especialidades: 

Prato de Bacalhau; derivados; sopas; Refeições rápidas

Casal Frade

Cozinha Tradicional Portuguesa| Morada: Rua Principal 
Nº118, 2500-361 Mata Porto Mouro - Santa Catarina | 
Contactos: 262 927 390| Horário: 10H00 - 16H00 e 19H00 
- 23H00 |Especialidades: Coelho Assado, polvo a lagareiro 
e bacalhau assado com batata a murro.

Citrus- Coffee and Healthy Food

Cafetaria e Alimentação Saudável| Morada: Praça da 
República, nº78 (Praça da Fruta) – Caldas da Rainha | 
Contactos: 262 085 945| Horário: Segunda-feira a sexta-
feira das 09H -19H00, Sábado das 09H00 - 00H00 e 
Domingo das 10H00 – 19H00 |Especialidades: Panquecas, 
tapiocas, ovos benedict, saladas e Açaí.

Convívio

Cozinha popular | Morada: Rua do Sacramento, Nº25, 
Caldas da Rainha | Contactos: 262 831 644 | Horário: 8H00 - 
24H00 | Encerrado: Domingo | Especialidades: Choquinhos 
da lagoa à bordalo pinheiro, sabores do mar à convívio, 
fofinhos de bacalhau com esparregado, poupinhos, crepes 
de peixe

Estação dos Sabores

Restaurante Take-Away| Morada: Rua da Estação, nº4, 
Caldas da Rainha| Contactos: 262 144 523 | Horário: 
Segunda a Sábado - 09h00- 20h00 | Especialidades: Pratos 
do dia a preços económicos  e comida para take-away

Gordão

Bifes, Picanha, Massas | Morada: Rua de Camões nº 39, 
2500-174 Caldas da Rainha | Contactos: 262 877 911 - 91 
225 75 41 | Horário: Segunda a Domingo - 12h00- 15h00 e 
das 19h00- 23h00 | Especialidades: Peixe fresco, Cabrito 
à lagareiro, Bifes, Picanha e Massas 

Lareira 

Cozinha Tradicional Portuguesa | Morada: Alto do Nobre 
| Contactos: 262 823 432 | Descanso semanal 3ªfeira | 
Horário: 12H00-15H00 e 19H00-22H30 | Especialidades: 

Fondue de Novilho, Chateaubriand, Cabrito assado no 
forno, massinhas de robalo

Leal

Cozinha Tradicional Portuguesa| Morada: Rua do Rei Nº28, 
2500-739 Casal do Rei -  Caldas da Rainha | Contactos: 262 
930 630| Horário: 12H00 - 14H00, aberto de terça-feira 
a sexta-feira |Especialidades: Feijoada à transmontana, 
bacalhau assado com batata à murro, bacalhau cozido, 
alentejana, frango, cozido a portuguesa, feijoada de 
marisco

Lisboa- Buffet Grill & Caffe

Cozinha Tradicional Portuguesa | Morada: Rua dos Reis, 
Lote 10 A Zona Industrial, 2500-757 Caldas da Rainha 
| Contactos: 262 833 228 | Horário: 07H00 - 23H00| 
Especialidades: Serviço Buffet, Bacalhau com Natas, Arroz 
de Pato, Borrego Assado no Forno; Lombinhos de Cherne 
c/ molho camarão

Maratona

Informal Chic | Morada: Praça 25 de Abril, nº15, 2500-
110 Caldas da Rainha | Contactos: 262841484 | Horário 
Café: 08H00-22H00 (6ª e sábado até às 24H00); Horário 
Restaurante: 12H00-15H00 e das 19H30-24H00 (6ª e sábado 
até às 02H00 e encerra ao Domingo) | Especialidades: peixe, 
carne, vegetariano, risotos

Marta’s Place

Snacks e refeições diárias| Morada: Rua Fonte do Pinheiro, 
resto chão (junto a farmácia Rosa), Caldas da Rainha | 
Contactos: 262 382 123 | Horário: De Segunda a Sábado 
- 08H00 - 20H00 | Especialidades: Tapas variadas, Polvo 
ao alho, Risoto de camarão e sapateira e vários pratos 
vegetarianos.

Mimosa

Cozinha Tradicional Portuguesa| Morada: Praça 5 de 
Outubro Nº37, 2500- 111 Caldas da Rainha | Contactos: 262 
832 735| Horário: 09H00 - 24H00 Encerrado ao Domingo 
|Especialidades: Cozido à portuguesa, bife com molho de 
alho, peixes frescos, grelhados na brasa, sardinhas assadas 
na brasa, arroz de pato e galinha na púcara

Nascer do Sol

Cozinha Tradicional Portuguesa | Morada: Salir do Porto | 
Contactos: 262 980 072 | Horário: 09H00 - 01H00 Descanso 
à Segunda-Feira| Especialidades: Bacalhau à Casa, 
Caldeirada de peixe, Caldeirada de cabrito, especialidades 
de carne bovina, Bacalhau com natas

O Cortiço

Cozinha Tradicional Portuguesa | Morada: E.N., Nº 89, 
2500 Tornada, Caldas da Rainha | Contactos: 262 881 
328 | Horário: 10H00 - 24H00 | Especialidades: Grande 
variedade de peixes frescos, Bacalhau à Cortiço, Polvo 
à lagareiro e Ensopado de enguias, Churrasco de javali, 

Cabrito assado no forno e Pato assado no forno
O Lagar do Canas

Cozinha Tradicional Portuguesa | Morada: Rua de Santo 
António, nº28ª, Salir de Matos 2500-637 Caldas da Rainha | 
Contactos: 262 836 274 | Horário: 08H30 - 02H00, excepto 
5ª-feira| Especialidades: grelhados no carvão

Os Queridos

Cozinha Tradicional Portuguesa | Morada: Estrada da 
Tornada | Contactos: 262 881 196 | Horário: 07H00 - 
24H00, Descanso Semanal: Domingo | Especialidades: 

Peixe da costa variados, cozido à portuguesa, cordeiro 
no forno e pato com laranja 

O Recanto 

Cozinha Tradicional Portuguesa| Morada: Rua da Alegaria 
Nº23 Resto Chão Direito, 2500-151 Caldas da Rainha | 
Contactos: 262 282 559 - 966 203 625| Horário: 12H00 - 
23H00, Aberto de segunda-feira a sábado |Especialidades: 

Pratos de caça, enguias, cabrito assado, sopa da pedra, 
arroz de tamboril. Encerrado 11 a 30 de Agosto.

O Selim 

Cozinha Tradicional Portuguesa | Morada: Rua do Parque 
Nº17, 2500-181 Caldas da Rainha | Contactos: 262 841 122 
- 914528429 | Horário: 10H00 - 16H00 e 19H00 - 23H00, 
encerra ao domingo |Especialidades: Bife a selim, prego 
na frigideira, cozido a portuguesa (só sábado), arroz de 
tamboril e bacalhau a selim (só Domingo)

Pachá e Casa Antero 

Cozinha Tradicional Portuguesa | Morada: Rua de 
Alexandre Herculano, Nº 8, Caldas da Rainha | Contactos: 
262 835 089 | Horário: 08H30 - 22H00 | Especialidades: 

Petiscos, Tapas e Vinhos

Paraíso

Cozinha Tradicional Portuguesa| Morada: Estrada de 
Tornada Nº45, 2500-099 Caldas da Rainha | Contactos: 
262 881 055 | Horário: 09H00 - 24H00 Aberto de segunda-
feira a sábado, domingo só para grupos |Especialidades: 

Peixe fresco e Grelhados

Paraíso do Coto

Cozinha Tradicional Portuguesa| Morada: Rua dos 
Outeiros Nº30, 2500-432 Caldas da Rainha | Contactos: 
262 843 333| Horário: 09H00 - 24H00 Aberto de segunda-
feira a sábado, domingo só para grupos |Especialidades: 

Peixe fresco e Grelhados

Poço do Zé

Cozinha Tradicional Portuguesa | Morada: Lg. Santa 
Helena, 4- Casais Sta Helena, 2500- 043 A-DOS-
FRANCOS | Contactos: 262 949 222 | Horário: 7H30 - 
02H00 | Especialidades: Frango assado; bacalhau à casa; 
entremeadas de vitela - Domingo – Bacalhau C/ Broa, 
bacalhau à lagareiro e coelho assado

Prontos Cafetaria

Cozinha Saudável Take Away | Avª 1º de Maio Nº20 2500-
081- Caldas da Rainha | 262834251-938843998 | Horário 
seg. a sexta 08H-19H sábado 09H-16H | Especialidades 
gluten free, vegan, low carb

Porrinhas dos Leitões

Cozinha Tradicional Portuguesa | Morada: Sitio das Areias, 
Salir do Porto| Contactos: 262 989 996 | Encerrado quarta-
feira | Especialidades: Leitão a bairrada e grelhados mistos

Restaurante As Palmeiras

Cozinha  Portuguesa| Morada: Praceta António Montez, 
nº6, R/C esquerdo, Caldas da Rainha| Contactos: 917 311 
335| Horário: De Segunda a Domingo das 10H30-17H00 e 
das 19H30-24H00 | Especialidades: Cozido à Portuguesa 
ao Domingo e Feijoada à Transmontana à Segunda-Feira.

Restaurante O Canas

Cozinha  Portuguesa| Morada: Rua Doutor Júlio Lopes 
15,  2500-192 Caldas da Rainha| Contactos: 262 832 
388 | Horário: De Segunda a Sábado 09H00-23H00 | 
Especialidades: Peixe Grelhado, Caldeirada, Feijoada

Restaurante Tropicana

Cozinha Portuguesa| Morada: R. Eng Luis Paiva e 
Sousa,2 (Rotunda), Caldas da Rainha 2500-582, Portugal| 
Contactos: 262 978 270 | Horário: 06H30 -22H00 com 
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Caldas da Rainha

Óbidos

Peniche

descanso à terça-feira| Especialidades: Enguias, Cozido 
à Portuguesa, Caldeirada

Retiro dos Amigos

Cozinha Tradicional Portuguesa| Morada: Largo de 
Santa Susana, nº28, Landal, 2500-541 Caldas da Rainha 
| Contactos: 262 949 925 - 964895403 | Horário: 09H00-
24H00 | Especialidades: Codornizes e frango assado

Ribatejana

Cozinha Tradicional Portuguesa| Morada: Rua Fernando 
Ponte e Sousa, Caldas da Rainha | Contactos: 262 832 
690 | Horário: 09H00 - 24H00, descanso ao sábado | 
Especialidades: Bife à Javali; Bacalhau à Ribatejana; 
Cozido à Portuguesa

Salão Milénio

Buffet| Morada: Rua Dr. Figueiroa Rego, Nº 45, 2500 
Caldas da Rainha | Contactos: 262 838 157 | Horário: 
12H00 – 24H00
 

Taberna do Manel Vina

Cozinha Tradicional Portuguesa | Morada: Rua 
Principal, Nº21, Cruzes | Contactos: 262 870 014 | 
Horário: 12H00 - 24H00, descanso semanal ao domingo 
|Especialidades: Grelhados de Touro, Grelhados de 
carne de porco preto

Tasca do Bairro

Cozinha tradicional Portuguesa I Morada: Rua Orfeão 
Caldense Nº 1I 2500-278 CALDAS DA RAINHA 
I Almoços-Diárias I Aberto das 10H00-18H00 de 
Segunda a Quinta; sexta e sábado das 10H00-15H00 e 
das 19H00-22H00 I Takeaway (só almoço) I Contactos: 

262084063- 928055695 I Especialidades: Comida 
tradicional Portuguesa

Távola

Cozinha Tradicional Portuguesa| Morada: Rua 
Francisco Almeida Grandela, nº135, Foz do Arelho | 
Contactos: 262 979 676 - 933 955 010 | Horário: 12H00 
- 15H00 e 19H00 - 23H00 |Especialidades: Pratos de 
mariscos, pratos de carne e peixe

Tijuca

Cozinha Tradicional Portuguesa | Morada: Rua de 
Camões, Nº 86, 2500 Caldas da Rainha| Contactos: 

262 824 255 - 965 697 891 | Horário: 09H00 - 24H00, 
descanso ao Domingo |Especialidades: Jaquinzinhos 
com arroz de grelos, franguinho de cabidela e arroz de 
pato

Xaneca I, II e III

Churrasqueira, take-away e restaurante| Caldas da 
Rainha | Horário: 08H00 – 22:00 | Contactos: Xaneca 
I- 262833482; Xaneca II- 262880711; Xaneca III- 
262880732 / Especialidades: Frango Assado, entre outras 
especialidades.

Zé do Barrete

Cozinha Tradicional Portuguesa | Morada: Trav. Cova da 
Onça | Contactos: 262 832 787 | Horário: 11H30 - 15H30 18H30 
24H00, encerrado aos domingos e feriados | Especialidades: 

Polvo a lagareiro, filete pescada fresca com arroz de tomate, 
massinha de robalo, cozido a portuguesa 

Alcaide

Cozinhas do Mundo| Morada: Rua Direita, Nº60, Óbidos 
| Contactos: 262 959 220 - 919 101 795 | Horário: 12H00 
- 15H00 e 19H00 - 22H00, descanso semanal à 4ª-feira 
| Especialidades: Requinte de Bacalhau; Bifinhos de 
Tamboril com arroz e passas; Tornedó recheado com 
queijo da Serra.

Comendador Silva

Cozinha Tradicional Regional | Morada: Rua Padre 
Nunes Tavares Nº 6, 2510-070 Óbidos| Contactos: 262 
955 360 - 936 541 995 | Horário: 13H00 – 15H0 e 19H30 
– 22H00, encerrado à terça-feira| Especialidades: 

Bacalhau das Rainhas, Robalo em Trilogia, Açorda 
de camarão, Chambão de Borrego, Arroz de pato com 
enchidos no forno e Tarte de noz c/ gelado de pêra.

Lumen- Josefa D´Óbidos

Cozinha Tradicional Portuguesa | Morada:  Josefa d’ 
Óbidos - Hotel - Rua D. João de Ornelas, 2510-074 Óbidos 
| Contactos: 262 955 010 - 914 770 088 | Especialidades: 

crocante de alheira e pêra rocha; Creme de milho; frango 
recheado com requeijão

O Melro

Cozinha Tradicional Portuguesa| Morada: Rua do 
Comércio, nº22, 2510-055 Óbidos | Contactos: 262 958 
083|Especialidades: de segunda a sábado-almoços 
pratos diferentes todos os dias; Jantares à carta com 
sugestões de marisco, posta de vitela. Vários petiscos 
com a especialidade “Caracoleta Frita”.

O Traçadinho

Cozinhas do Mundo| Morada: Estrada da Capeleira, nº44, 
2510-018 Capeleira | Contactos: 262 959 489, descanso 
semanal à 3º feira à noite e 4ª feira |Especialidades: 

Costeletas de Borrego com alho e hortelã, supremo de 
frango e chutney de pêra rocha, peito de frango com 
molho de frutos silvestres, massas e pizzas diversas, torta 
de bacalhau com broa de milho e coentros, polvo no 
forno com pimentos

Poço dos Sabores

Cozinha Tradicional Portuguesa| Morada: Rua Principal, 
85-B, 2510-772 Usseira | Contactos: 262 950 086 - 
961934604|Horário: 12H00 - 14H30 e das 19H30 – 22H30, 
descanso semanal à segunda-feira|Especialidades: Naco 
à Poço; Lasanha do Mar; Arroz Selvagem; “Nova ementa 
de verão em homenagem às nossas praias” Visite-nos e 
deguste os nossos pratos.

Café Restaurante  - 1º Dezembro

Cozinha Tradicional Portuguesa| Morada: Largo de 
São Pedro - 2510-018 Óbidos | Contactos: 262959298 - 
968095768 | Horário: 8h30 - 22h00 | Descanso ao Domingo, 
Excepto fins de semana com eventos | Especialidades: 

secretos de porco preto, bife com pimenta, carne de 
porco à portuguesa, bacalhau à 1º de Dezembro, arroz de 
tamboril e dourada grelhada. 

Tribeca

Cozinha mediterrânica e portuguesa | Morada: Avenida da 
Serrana nº 5 | 2525-802, Serra d’ El-Rei, PENICHE | Contactos: 
262 909 461 - 919 396 081 | Horário: Almoço: 12H30 – 14H30 
/ Jantar: 19H00 – 22H30, encerra à 2a-feira ao almoço | 
Especialidades: Pratos de peixe, marisco, carne e pasta 

Sushi Fish

Cozinha Japonesa | Morada: Avenida do Mar, 95B, 2520 
Baleal, PENICHE | Contactos: 926 498 328 | Horário: Todos 
os dias das 19H00-00H00 (take-away mediante reserva 
antecipada) | Especialidades: Sushi

N.R.: Lista de restaurantes da região que são assinantes da Gazeta das Caldas
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