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// Mirandela

Alheira distinguida com o prémio “Cinco Estrelas Regiões 2019”
O enchido de fumeiro ex-líbris 
de Mirandela, a alheira, foi eleito 
por mais de 200 mil consumido-
res, pelo segundo ano consecutivo, 
para ser distinguido com o prémio 
Cinco Estrelas Regiões 2019 na 
categoria “Produtos Tradicionais 
Portugueses”. Para a presiden-
te da câmara de Mirandela, esta 
distinção mostra a importância 
do produto junto dos consumido-
res. “É mais um reconhecimento 

da importância que a alheira de 
Mirandela tem no país e junto 
dos consumidores que são aque-
les que permitem que este merca-
do se expanda. Só podemos estar 
satisfeitos”. Júlia Rodrigues refor-
ça que este é um setor estratégico 
para o concelho. “Temos aqui um 
sector que é reconhecido por todos 
como um sector estratégico para 
Mirandela e para toda a região”, 
acrescenta a autarca. Trata-se de 

um sistema de avaliação que iden-
tifica o melhor que existe em cada 
um dos 18 distritos de Portugal 
continental e os dois das regiões 
autónomas, ao nível de recursos 
naturais, gastronomia, arte e cul-
tura, património e outros ícones 
regionais de referência nacional, 
para além de distinguir empresas 
portuguesas que se diferenciam a 
nível regional.

 Fernando Pires

// Vimioso

Mercado Medieval 
de Algoso é este 
Sábado
“Por ordem del Rei, Algoso conbida” para as 
festas de Sábado de Aleluia e Mercado Me-
dieval. 
É o segundo ano que Algoso acolhe esta ini-
ciativa, que este ano se apresenta com mui-
tas novidades. “Este ano vamos ter o cortejo 
medieval, a iluminação cénica do castelo, o 
enforcamento no pelourinho, duas tabernas 
com refeições, animação com trovadores e 
triteiros e a procissão de estandartes com 
representação de todas as freguesias”. O ce-
nário contou com a ajuda “da rapaziada da 
aldeia”, explica Cristina Miguel, Presidente 
da Junta de Freguesia de Algoso que garan-
tiu ter “boas” expectativas para este sábado.
A animação está garantida com concertos e 
teatros de rua, jogos tradicionais e espetácu-
los de fogo. Comida e bebida haverá com far-
tura por altura da Ceia Medieval na Taberna 
D L’Rei e na Guarita do Povo, marcada para 
cerca das 19h30. 
“O ato solene do Sábado de Aleluia é uma tra-
dição secular em Algoso e o ponto alto deste 
dia”, e por isso mesmo, para pouco antes da 
meia noite está marcada a projeção da pai-
xão, morte e ressurreição de Cristo na torre 
da Igreja Matriz, seguido de fogo de artifício 
e pequena procissão com cânticos de Aleluia.
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// Bragança

‘G’ com quinto 
Garfo de Ouro
O único Guia português da atualidade, 
“Boa Cama Boa Mesa”, do Grupo Impre-
sa, atribui, pelo 5º ano consecutivo o “Garfo 
de Ouro” ao Restaurante G, de Bragança, o 
único do Interior do País com uma estrela 
Michelin.
O Guia distinguiu com “Garfo de Ouro” 12 
restaurantes no país, locais de excelência, 
onde a qualidade gastronómica se associa 
ao primor do serviço, não sendo indiferente 
o conforto e a elegância do restaurante. 


