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Apartir da próxima sexta-feira, dia 19, até dia 28 de Junho, em 14 res-
taurante da Figueira da Foz, decorrerá mais um Festival das Caldeira-

das, que foi apresentado no restaurante Pep´s, na Cova Gala.
Na apresentação, Mário Esteves, presidente da Figueira Sabor a Mar, fa-

lou da necessidade de retomar em força a actividade, “depois dos momen-
tos de agonia que têm passado” e que “as caldeiradas sejam o mote para 
reanimar o sector”, lembrando que “todos estão preparados e transmitem 
segurança a quem nos visita”.

Pedro Machado, presidente do Turismo Centro Portugal, deixou três 
mensagens: em defesa da intransigência do tecido económico da região; 
enquanto organismo ser “promotor de um pacote de procedimentos que 
alimente a região até ao final do ano e apoiar todo o tecido empresarial 
contra a campanha de baixar preços por causa da pandemia”. “Não se pode 
fazer férias à custa do esforço e sacrifícios de apenas alguns” disse Pedro 
Machado.

Carlos Monteiro, presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, fa-
lou do esforço e apoio que a autarquia tem disponibilizado neste período 
difícil, e recomeçar os Festivais de Peixe com as Caldeiras “é com certeza si-
nónimo da boa qualidade dos nossos peixes”. Por outro lado, falou da nova 
campanha promocional que se iniciou “ A Figueira da Foz tem tudo todo o 
ano” 

Neste período de intervenções, Pedro Adérito, do restaurante Pep´s, ex-
plicou a todos os “segredos” da sua caldeirada, desde os condimentos aos 
vários tipos de peixe e a massada que completa o menu.

É preciso lembrar que o Covid 19 desde Março findo tem desorganizado 
completamente a vida das pessoas, com graves sequelas em todas as ac-
tividades profissionais, principalmente na restauração, e a Figueira da Foz 
precisa urgentemente de retomar o seu ritmo.

O Festival de Peixes, com as Caldeiradas de 19 a 28 de Junho, decorrerá 
nos restaurantes aderentes: Caçarola Dois, Dory Negro, Adega da Quinta, 
Casa Marquinhas, Grazina Casa das Enguias, Pep,s, Caçarola 1, Malibu Foz, 
Cataventos Petisqueira Restaurante, Bijou Restaurante, Lota Nova, Casino 
Figueira, Casa Mota e Trancosense.

É com certeza um bom recomeço para dar ânimo aos empresários, tra-
balhadores e clientes, acreditando que podem minimizar neste Verão os 
efeitos devastadores que a pandemia está a provocar no turismo da região

Este ano realizou-se apenas o Festival da Lampreia e Sável, com o Fes-
tival do Polvo, marcado para Abril, a ser cancelado. Os festivais que estão 
ainda calendarizados até ao final de 2020 são as Caldeiradas, de 19 a 28 de 
Junho; a Raia, de 14 a 23 de Setembro; a Feijoada de Búzios, de 02 a 11 de 
Outubro; o Bacalhau e Derivados, de 20 a 29 de Novembro.

FESTIVAL DAS CALDEIRADAS
dá ânimo à restauração figueirense


