Workshop “Cozinha Local”

No dia 24 de abril, teve lugar no Auditório Guadiana do Pavilhão Multiusos de Reguengos de Monsaraz, o
Workshop “Cozinha Local”. Integrado no Projeto HRP Global, este foi o quarto de seis workshops que
percorrerão várias regiões do país e que colocarão em discussão os desafios do setor. Tendo por público alvo
os proprietários e gestores de hotéis rurais e de outros empreendimentos de Turismo no Espaço Rural,
empresas de animação turística, entidades públicas e privadas do setor, docentes e estudantes da área de
ensino de turismo e jornalistas, a iniciativa teve por objetivo debater a gastronomia enquanto uma
importante atração turística pelo que importa sensibilizar para a necessidade de melhor promover a
cozinha e os sabores tradicionais das diversas regiões, mantendo vivas essas tradições, criando histórias
que tragam uma maior atratividade à cozinha tradicional, destacando a necessidade de a integrar nas
ofertas turísticas a desenvolver.
O Workshop teve inicio às 9h30, com o registo e receção aos participantes, tendo sido registados 31
participantes. A abertura de sessão, que ocorreu às 10h00, esteve a cargo do Dr. António Lopes, representante
da Direção da Associação de Hotéis Rurais de Portugal.
Pelas 10h15, o primeiro painel teve por tema “Pastelaria e Gastronomia Regional”, abordado por Francisco
Pavia. Atual Chef de Pastelaria do Hotel Pestana Palace, ocupou também o mesmo cargo em prestigiados
hotéis ao longo do seu percursos profissional, tais como o Chewton Glen, Donnington Valley Hotel and Spa,
Four Seasons Luanda e Hotéis Real Portugal.
Após 45 minutos de aprendizagem, criou-se um momento de debate entre participantes e orador, seguido de
uma pausa para Coffe Break.
Pelas 11h30 retomaram-se os trabalhos do workshop, tendo Luís de Matos, Chef e docente na Escola de
Hotelaria e Turismo de Portalegre, apresentado a importância da “Gastronomia Local na Hotelaria Rural” e
concluindo assim a sessão.
Os conteúdos e condução do evento, assim como o bom ambiente e dinâmicas que se fizeram sentir foram
constatadas durante a discussão e nas declarações registadas na vídeo reportagem que posteriormente foi
colocada à disposição de todos os participantes e público em geral, no evento público, promovido na rede
social Facebook (https://www.facebook.com/events/211073633000817/) e no site da AHRP.
As intervenções dos oradores e os temas apresentados foram alvo de participada discussão, havendo no final
uma elevada satisfação dos presentes.
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