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São Pedro do Sul acolheu on-
tem as duas primeiras ações do
projeto Mapa dos Segredos
Gastronómicos, iniciativa que
tem como objetivo dar a co-
nhecer o importante patrimó-
nio gastronómico e vínico do
território de Viseu Dão Lafões.
Neste dia, foi apresentada a
Carta dos Segredos Gastronó-
micos da região e decorreu a
primeira sessão da Academia
dos Segredos Gastronómicos.

Promovido pela Associação
de Desenvolvimento Dão La-
fões e Alto Paiva (ADDLAP), em
parceria com a Comunidade
Intermunicipal (CIM) Viseu
Dão Lafões, o projeto Mapa dos
Segredos Gastronómicos visa
desenvolver e estruturar um
novo produto turístico de na-

tureza intermunicipal, supor-
tado na excelência do patrimó-
nio gastronómico e vínico exis-
tente na região, nomeadamente
nos municípios de Oliveira de
Frades, São Pedro do Sul, Vila
Nova de Paiva, Viseu e Vouzela.  

A primeira ação – a Carta dos
Segredos Gastronómicos – é o
resultado de um dedicado pro-
cesso de pesquisa, entrevistas
e visitas a produtores da região,
com testemunhos de pessoas
entre os 70 e os 90 anos, e está
já disponível para consulta na
plataforma do projeto, em
https://mapadossegredosgas-
tronomicos.visitviseudaola-
foes.pt. 

Com base nesta carta, irão ser
realizadas três sessões da Aca-
demia dos Segredos Gastronó-

micos, em três escolas profis-
sionais: além da sessão de on-
tem, irão acontecer a 13 de de-
zembro, em Viseu, e a 17 de ja-
neiro, em Vouzela.  

Na manhã de ontem, a apre-
sentação da Carta dos Segredos
Gastronómicos foi moderada
por Olga Cavaleiro e contou
com a presença das gentes do
território que estiveram envol-
vidas no processo de ausculta-
ção e entrevistas. Um momento
de partilha que teve como ob-
jetivo dar a conhecer, contex-
tualizar e sensibilizar os parti-
cipantes para a gastronomia e
a sua relação com este territó-
rio. No período da tarde, teve
lugar um momento de reinter-
pretação das receitas mencio-
nadas, a cargo do chef com Es-
trela Michelin Diogo Rocha
(Mesa de Lemos) e da Chef Inês
Beja (DeRaiz). Este foi um mo-
mento de diálogo entre os chefs
e os participantes, que contri-
buiu para promover a proteção
dos produtos endógenos e do
receituário da carta. 

Entre outras temáticas, as ses-
sões da Academia dos Segredos
Gastronómicos incidirão sobre
as práticas agrícolas associadas
ao ciclo do centeio e do milho,
as rotinas dos dias comuns e a
abundância dos dias de festa,
ou ainda os segredos das taber-

nas, casas de pasto e romarias. 
Nuno Martinho, secretário

executivo da CIM Viseu Dão
Lafões, sublinha que “é com
grande satisfação que a CIM Vi-
seu Dão Lafões presta o seu
contributo para um projeto tão
significativo como é este Mapa
dos Segredos Gastronómicos.
A gastronomia e os vinhos são,
desde há muito, produtos de
referência e que distinguem a
nossa região no país e no mun-
do. Esta iniciativa vem consa-

grá-los de forma superior, co-
locando-os no patamar de des-
taque que justificam. A pre-
sença da Olga Cavaleiro e dos
chefs Diogo Rocha e Inês Beja
nas ações constitui um selo de
qualidade que muito nos hon-
ra”. 

Para Carlos Cardoso, coorde-
nador Geral da ADDLAP, “com
o Mapa dos Segredos Gastro-
nómicos, vamos dar a conhecer
a genuinidade da origem dos
produtos gastronómicos e ví-

nicos de Dão Lafões e do Alto
Paiva e a forma exclusiva como
são confecionados nestes ter-
ritórios. A gastronomia e os vi-
nhos são aspetos identitários e
distintivos destas gentes e, si-
multaneamente, apresentam
um grande potencial de atrati-
vidade e notoriedade turística
que merece ser trabalhado. Es-
tou certo de que estas duas pri-
meiras ações, e aquelas que se
seguirão, serão um grande su-
cesso”. �

Carta dos Segredos Gastronómicos
evidencia excelência da região no setor
São Pedro do Sul Chefs Diogo Rocha e Inês Beja iniciaram périplo para dar a conhecer a “Carta dos Segredos 
Gastronómicos” da região, em três sessões que decorrem em São Pedro do Sul, Viseu e Vouzela

Apresentação decorreu ontem na Escola Profissional de Carvalhais, no concelho de São Pedro do Sul

D.R.

Chefs Inês Beja e Diogo Rocha reinterpretaram receitas no evento
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Senioresl
de Viseu vãol
ter cartãol
municipall

Cartão de descontos, vantagens e benefícios para todos os viseenses que tenham
idade igual ou superior a 60 anos foi apresentado no encerramento da 15.ª edição
da iniciativa municipal Atividade Sénior.  Página 2

Atenção ao frio
que vai continuar a
aumentar na região
Cuidados a ter | P3

Quatro milhões
para construir
e fomentar mercado
de habitação
Em Castro Daire | P9

RUI DA CRUZ

EMPRESÁRIO DE CASTRO DAIRE
ACUSADO DE CORRUPÇÃO
O Ministério Público do Departamento de Investigação e Ação Penal de Coimbra deduziu acusação
contra um empresário do concelho de Castro Daire e uma funcionária pública suspeitos de terem
cometido crimes de corrupção ativa e passiva, entre 2014 e 2019. Página 7

Mapa dos segredos
gastronómicos da
região apresentado
São Pedro do Sul | P16

Alerta para 
impacto da
guerra sobre 
os seniores 
da Ucrânia
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INVASÃO
DA UCRÂNIA

In MemoriamAdriano Lucas (1925-2011)  | DiretorAdriano Callé Lucas DIÁRIO N.º 6650 7 DE DEZEMBRO DE  2022    QUARTA-FEIRA   |  0,80 €

Hoje
com o

seu jornal

Diário de Viseu não 
se publica amanhã. 
Regressamos com 
nova edição no dia 9.
Bom feriado para todos

Portugal 
goleia Suíça
e está nos
quartos de final
Seleção goleou suíços
por 6-1 e defronta, 
sábado, a equipa de
Marrocos que mandou
Espanha para casa
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