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I.º Festival Gastronómico da Chanfana
Tendo como objetivo dar continuidade ao trabalho de promoção das potencialidades do concelho,
aliado ao saber fazer e à dedicação dos restaurantes aderentes, a Câmara Municipal da Lousã
encontra-se a promover, desde o dia 24 de fevereiro até ao dia 04 de março, o I.º Festival
Gastronómico da Chanfana.
Confecionada de diversas formas e com variados acompanhamentos, a chanfana marca presença à
mesa de toda esta região que viu nascer este prato.
Neste Festival Gastronómico, são 21 os restaurantes aderentes, nomeadamente Adega da Villa, Alto
do Padrão, Arunce, Astro2, Aviz, A Viscondessa, Bacalhau, Borges, Casa Velha, Chefe Lopes,
Esplanada, Galinhamiga, Lousanense-Travessa com Tapas, Meta dos Leitões, Mimosa da Beira, O
Burgo, O Gato, Pousada de Juventude-Lousã Catering, Sabores da Copa, São Paulo e Tó dos Frangos.
As ementas foram preparadas tendo por base a intenção de privilegiar a tradicional forma de
confecionar a chanfana mas, também, a necessidade de inovação e de adaptação deste género às
novas solicitações.
O balanço dos primeiros dias deste Festival é bastante positivo, sendo motivo de realce o facto de
terem sido servidos diversos grupos/pessoas que se deslocaram propositadamente à Lousã para
saborear a Chanfana.
As sobremesas, a exemplo dos Festivais anteriores, são produzidas com base em produtos endógenos
do Concelho, nomeadamente a castanha e o Mel DOP Serra da Lousã, o Licor Beirão e a pastelaria
tradicional.
Segundo o Presidente da Câmara, Luís Antunes, “A Autarquia entende que a gastronomia é um fator
de atração importante que, no seguimento da política definida para o Turismo, importa explorar,
recuperando os hábitos e costumes da população.”
Luís Antunes destaca ainda “a motivação, mobilização e interesse demonstrado pelos empresários e
profissionais de hotelaria e restauração do concelho que participam nos diversos festivais e iniciativas
promovidas pela Câmara Municipal”.
No seguimento do que tem acontecido nos diversos Festivais Gastronómicos promovidos pela
Autarquia, esta iniciativa é apoiada pelo Licor Beirão, Cooperativa Lousãmel, Fábrica de Pastelaria São
Silvestre e Entidade Regional Turismo do Centro de Portugal, sendo cofinanciada pelo QREN, Mais
Centro e União Europeia.
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