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Isabel Ferreira homenageada pelo Rotary Clube de Bragança 
A cientista do Instituto Politécni-
co de Bragança, Isabel Ferreira, foi 
a personalidade escolhida este ano 
pelo Rotary Clube de Bragança para 
a tradicional homenagem anual, que 
decorreu na passada sexta-feira, no 
restaurante Geadas. 
“O objetivo é que todos os anos o Ro-
tary Clube homenageie uma persona-
lidade que se tivesse distinguido no 

ano transato. A homenagem à profes-
sora Isabel Ferreira já peca por tar-
dia mas entendemos que era o timing 
certo”, explicou o presidente dos ro-
tários, José Moreno.
Para a homenageada, foi “uma sur-
presa”, sobretudo pela presença do 
Secretário de Estado do Ensino Su-
perior, Sobrinho Teixeira.
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O ‘G’ foi eleito 
o melhor 
restaurante 
da região
O ‘G’, restaurante dos irmãos Tó e Óscar 
Geadas, em Bragança, ganhou o prémio 
melhor restaurante de Trás-os-Montes 
Flavours & Senses, edição 2019.  Mais 
uma distinção para este espaço de gas-
tronomia inovadora, que já é detentor 
de uma Estrela Michelin, a primeira da 
região, bem de como diversos galardões 
que reconhecem a sua qualidade. “É um 
prémio importante que resulta da vota-
ção de um júri constituído por várias 
pessoas, bem como um reconhecimento 
do nosso trabalho, o que é sempre muito 
bom”, referiu Tó Geadas ao Mensageiro.  
Entre os cinco nomeados estavam ainda 
o Solar Bragançano (Bragança), o Maria 
Rita e o Grês, ambos de Mirandela, e o 
Cais da Vila, localizado em Vila Real.
Os prémios Flavours & Senses, entre-
gues na passada segunda-feira, duran-
te uma cerimómia que teve lugar no 
Palácio da Pousada do Freixo, no Por-
to, podem ser considerados os Óscares 
da gastronomia. No ano passado o So-
lar Bragançano trouxe para Bragança o 
prémio de melhor de Trás-os-Montes. O 
galardão mantém-se  por mais um ano 
na cidade. 
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