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Belmonte
tem o melhor
restaurante
Pousada do Convento figura
no guia "Boa cama, Boa mesa"



DISTINÇÃO ? GARFO DE OURO

Belmonte
tem o melhor
restaurante
da Beira Interior

¦ Restaurante Gourmet
da Pousada do Convento
é o único da região galardoado
com o Garfo de Ouro

O chef Valdir Lubave e a sua vasta equipa apresentam orgulhosamente o galardão de 2012



Filipe Sanches -JF

O MELHOR restaurante da Beira
Interior está em Belmonte. Quem o
diz é o conceituado guia Boa Cama,
Boa Mesa, que no final de abril di-
vulgou a lista de quase seis dezenas
de premiados para este ano, distin-

guindo na nossa região apenas um:
o Restaurante Gourmet, da Pousa-
da do Convento de Belmonte.

A cozinha chefiada pelo brasilei-
ro Valdir Lubave havia ganho o
Garfo de Ouro em 2004, mas de-
pois fez a travessia do deserto. No
ano passado voltou a receber o
mais importante galardão nacional
do setor e este ano repete a distin-

ção. "É sinal de que estamos no
bom caminho. Tivemos de fazer
um esforço para mostrarmos o nos-
so trabalho e agora estamos defini-
tivamente no circuito dos grandes
restaurantes portugueses", afirma
Valdir Lubave, acrescentando que
organizaram um conjunto de ativi-
dades muito importantes para atrair

atenções. Liliana Andrade Silva, a
diretora da Pousada, sublinha, por
exemplo, ainiciativa"l2meses, 12

chefes", que "trouxe até Belmonte
os melhores cozinheiros a trabalhar

em Portugal, que ficaram admira-
dos com a qualidade de trabalho de

um restaurante escondido aqui na
Beira".

A aposta mediática foi importan-
te para se "mostrar", mas sem qua-
lidade gastronómica não é possível
conquistar prémios e clientes. Qual
será, então o segredo? "O segredo
é não haver segredos. Fazemos
uma cozinha honesta, aberta a to-
dos. Preocupamo-nos sobretudo
em ter produtos de altíssima quali-
dade, dando sempre preferência a

fornecedores locais, ao produto
português. Depois tentamos mo-
dernizar a confeção e a apresenta-
ção dos pratos. É assim que se pre-
serva e reforça a cozinha tradicio-
nal portuguesa, não é com carne de

porco à alentejana que leva carne
de Espanha, amêijoa do Vietname

e batata sabe-se lá de onde", garan-
te Valdir Lubave, um dos maiores

especialistas na confeção de cogu-
melos em Portugal.

Numa altura em que há um gran-
de negativismo no setor, com mui-
tas casas a encerrar, o Restaurante
Gourmet sabe que a qualidade é

condição essencial para o êxito,
mesmo que isso implique refeições
a 40 euros por pessoa. "Se somos
os melhores, é natural que sejamos
também mais caros, mas os clien-
tes sabem que é seguro vir aqui. Se

alguém, por exemplo, quer fechar
um negócio importante, sabe que
a qualidade da nossa refeição será

um trunfo importante", diz Valdir
Lubave, dono de uma empresa que
gere desde meados de 201 1 outros
dois restaurantes na região, com
preços menos exigentes: o Netos
do Padeiro (Vale Formoso) e a
Casa Forte (Covilhã). "Somos já
uma equipa de 25 pessoas, feliz-
mente com ordenados em dia e or-
gulhosos do nosso trabalho. Ainda
recentemente, no jantar da entrega
dos Grammy's, nos Estados Uni-
dos, foi servido o Cappuccino de

Cogumelos que nós inventámos
aqui", revela o cfiefV aldir, que as-
siste, entusiasmo, ao aumento de
turistas em Belmonte, preparando-
se para abrir uma cozinha nova na
Pousada, totalmente dedicada (e
certificada) à gastronomia kosher

exigida pelo mercado judaico.

NOTA

Unhais e Marialva com boa cama

O Guia Boa Cama, Boa Mesa (iniciativa do jornal Expresso) distingue
este ano cerca de seis dezenas de restaurantes e hotéis de todo o país. Se

o restaurante da Pousada do Convento foi o único da região a receber o
Garfo de Ouro (boa mesa), em relação à Chave de Ouro (boa cama)
houve dois espaços da Beira Interior galardoados. Falamos do H2otel, um

hotel medicai spa, classificado com quatro estrelas superior, localizado

em Unhais da Serra (Covilhã); e também das Casas do Coro, luxuosa uni-

dade de turismo rural situada na aldeia histórica de Marialva (Meda).


