“Miro muito mais que um lugar”
A aldeia de Miro, tem cerca de 200 habitantes e
pertence à actual União de Freguesias de Friúmes e
Paradela da Cortiça, Concelho de Penacova.
A beleza paisagística dos vales e serras, que envolvem
a aldeia é imensa, estando os rios Alva e Mondego na
sua envolvência.
Não perca a gastronomia da aldeia e do Concelho e a
tão conhecida lampreia. No espaço de Saberes e
Sabores Tradicionais do GSSDCR de Miro pode usufruir
deste e de outros pratos típicos.
Visite Miro e deixe-se envolver com os seus
maravilhosos recantos, desde a Capela de Nª Senhora
das Febres, a Capela de Nª Senhora da Conceição, o
Tronco, a Fonte do Chafurdo, o Miradouro, a Escola, as
Eiras, a Quinta da Nora, o Complexo, o Salão de Festas
e algumas casas seculares ainda preservadas.

CONTACTOS: Rita Ribeiro
Tel: 927964304/ E-mail: turismo@gssdcrmiro.pt
Para participação em programas culturais na aldeia
contacte-nos.

“Miro muito mais que um lugar” é um projecto de
trabalho com a comunidade, onde esta se sente
valorizada e como tal partilha os seus saberes com
quem a visita.

Assembleia Geral
23 a 25 de Março – Miro – Penacova

Na passagem pela aldeia, e em conversa com os seus
habitantes, quem sabe uma adega pode visitar, provar o
vinho e saborear um chouriço caseiro e um pedaço de
broa a sair de um dos fornos da aldeia.
Com esta forte aposta, “Miro muito mais que um lugar”,
será sem dúvida uma marca de referência, que
impulsionará a economia local, através da valorização
dos produtos endógenos da aldeia, da gastronomia, dos
licores, das ervas aromáticas, das bolachas com plantas
aromáticas, da flor de sal, do artesanato e do saberfazer das gentes que aqui habitam, onde em ambiente
rural, quem nos visita irá usufruir dos produtos mais
genuínos que as gentes de Miro têm para oferecer.

68º Encontro CPA

Obrigada e volte sempre!
“À Descoberta dos Saberes e Sabores de Miro”

PROGRAMA:
Dia 23 – 6ª feira
Até às 17h00 – Recepção no Complexo Social
Coord. 40º 17” 12,70” N 08º 15` 03,24”W
Após as 17h00 – Recepção na Quinta da Nora
Coord. 40º 17´ 13. 55 N 8º 14´ 59. 18”O
20h00 - Jantar livre
21h00 – Ponto de encontro na Quinta da Nora Serão na Aldeia na “Casa Ti Mirita”
Ciclo do linho; Concepção de Bordados; Feitura das
tamancas; Trabalhar dos trapos; As meias das quatro
agulhas.
Dia 24 – Sábado
09h00 – Ponto de encontro na Quinta da Nora
09h30 – Início da descoberta de Saberes e Sabores
- “Casa da Ti Luzia” – Workshop da Broa e Alambicada
na Aldeia
- “Casa Ti Odete” – Workshop da Broa
- “Casa Ti Olga” – Workshop dos Licores
- “Casa Ti Altina” – Workshop da Broa e do Pão
- “Casa Ti Raquel” – Workshop da Broa
- “Casa Ti Eduardo Marreta – Workshop de confecção
de Lampreia
- Sede do GSSDCR Miro – Alambicada na Aldeia
- Sede do GSSDCR Miro – Workshop da Broa

13h00 – Almoço livre
 Salão dos Festeiros de Miro (Torresmada – 8.00€ pax);
 “Espaço de Saberes e Sabores” (sardinha, sopa de
legumes e broa – 6.00€ pax);
 “Casa Ti Eduardo Marreta” (Arroz de Lampreia – 18€
pax) - Capacidade até 15 pax.
15h00 – Momento de convívio - Animação a cargo do
Grupo de Concertinas “Amigos da Paródia”
17h00 – 68º Encontro CPA - Assembleia Geral
20h00 – Jantar convívio e noite cultural no Salão dos
Festeiros de Miro - Rancho típico de Miro “Os Barqueiros
do Mondego” e o Rancho Infantil de Miro “Os Meninos da
Escola”
Dia 25 – Domingo
09h00 – Ponto de Encontro na Quinta da Nora
Caminhada pela aldeia de Miro.
Sugestão para almoço: Quinta da Nora – Leitão por
encomenda para o nº 919 723 679.

COMÉRCIO LOCAL:









Espaço de “Saberes e Sabores”
Café e Minimercado Rei
Bar dos Festeiros
Café Brothers
Sapatarias Leiras
Sapataria Tânia e Filipa
Cabeleireira Paula Dilene
Cabeleireira Ritual da Beleza

ARTESANATO:
 Edemaro Martins
 Centro de Artes e Ofícios
 Licodoce da Aldeia
 GASTRONOMIA:
 Espaço de “Saberes e Sabores” (sardinha, sopa de
legumes e broa/ existem outras possibilidades de
almoço)
 Quinta da Nora (possibilidade de leitão por
encomenda)
 Salão dos Festeiros (torresmos)
 “Casa Ti Eduardo Marreta” (arroz de lampreia)

