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Governo promete dieta mediterrânica na UNESCO
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Gastronomia

por Lusa

O presidente da Câmara de Tavira, Jorge Botelho, disse à agência Lusa na quinta-feira que o Governo
comprometeu-se com a criação de uma nova comissão de preparação da candidatura portuguesa da
dieta mediterrânica a património imaterial da UNESCO.

" margem de uma gala de divulgação da dieta mediterrânica, promovida pelo Movimento Mulheres de
Vermelho nos Paços do Concelho de Lisboa, Jorge Botelho (PS) disse à Lusa que "a ministra do
Ambiente, Assunção Cristas, comprometeu-se a marcar uma reunião com uma nova comissão
interministerial de preparação da candidatura" daquela dieta a património imaterial da UNESCO.

A candidatura portuguesa estava a ser orientada por uma comissão "interministerial", constituída pelo
anterior ministério da Agricultura, liderado por António Serrano (PS), e incluía representantes das
várias entidades envolvidas na candidatura portuguesa: Movimento Mulheres de Vermelho (que iniciou
o processo com uma petição), a Fundação Portuguesa de Cardiologia, a Câmara de Tavira e, também,
os ministérios da Saúde, Economia, dos Negócios Estrangeiros e da Cultura.

No entanto, com a mudança de Governo, a comissão deixou de existir e o acompanhamento da
candidatura parou, o que podia ter posto em causa o processo, disse à agência Lusa há um mês o
vice-presidente da Fundação Portuguesa de Cardiologia, Jacinto Gonçalves.

De acordo com o autarca de Tavira, município que representa a dieta mediterrânica em Portugal,
Assunção Cristas "confirmou o apoio" e "comprometeu-se a retomar os trabalhos" de
acompanhamento, apesar de não ter avançado uma data.

Jorge Botelho negou que o atraso tenha posto em causa a processo, porque "Tavira continuou a
trabalhar na recolha de materiais" para a apresentação da candidatura até ao final do ano, no entanto
ressalvou que "é preciso o empenho" do Governo.

