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XII Festival de Sabores do Azeite Novo 2017

O Festival de Sabores do Azeite Novo iniciou em 2005 e tem mantido o propósito  
de promover e divulgar turisticamente a oliveira, a azeitona e o azeite, bem como 
toda a fileira olivícola que gira à sua volta...

Assim, de 14 a 29 de janeiro a Câmara Municipal de Mirandela desenvolveu 
inúmeras atividades de promoção e divulgação do azeite, da oliveira e do 
território. 
Estas atividades visaram, essencialmente, sensibilizar a população local, os 
produtores e outros agentes do setor, os jovens e as crianças, pois são estes os 
principais promotores e embaixadores deste produto tão nobre do nosso 
concelho...  
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Em 2017

O azeite esteve presente em 16 restaurantes aderentes ao Festival 
Gastronómico que ofereceram diariamente menus de azeite… 
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O azeite marcou também presença em 12 pastelarias que ofereceram aos 
seus clientes torradinhas de azeite novo…
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Exposição “Fragmentos do olival, da azeitona e do azeite”

Exposição alusiva ao Festival de Sabores de Azeite Novo no Centro Cultural 
Municipal retratando todo o caminho do azeite
14 a 29 de janeiro
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Curso de “Iniciação à Prova de Azeites”

No âmbito do XII Festival de Sabores de Azeite Novo, Associação de 
Produtores em Proteção Integrada de Trás-os-Montes e Alto Douro, a Escola 
Superior Agrária do Instituto Politécnico de Bragança e a Câmara Municipal 
de Mirandela, realizaram no dia 14 de janeiro um Curso de Iniciação à Prova 
de Azeites, com participação de 70 pessoas.
O objetivo principal desta ação foi dar início a uma aprendizagem de 
conceitos técnicos ligados à prova de azeite, além de se transmitir 
conhecimentos gerais sobre os azeites existentes na região e no país.
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Espetáculo de Teatro - “À Manhã” 

A peça de teatro “À Manhã” de José Luís Peixoto foi apresentada aos 
espetadores no dia 14 de janeiro no Centro Cultural Municipal. 
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Festival do Rancho 

No dia 14 de janeiro realizou-se o Festival do Rancho no Mercado Municipal 
com emissão em direto no programa “Aqui Portugal” do canal RTP1.
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Workshop “Bombons e Gomas de Azeite”

Ao longo do mês de janeiro foram organizados vários “Workshops com 
Azeite” onde os participantes puderam aprender e degustar deliciosas 
receitas, doces e salgadas onde o azeite sempre predominou.
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Bênção do Azeite Novo - Eucaristias Dominicais da Cidade

Com vem sendo habitual, distribuiu-se nas paróquias da cidade, garrafas 
de azeite novo para a “Bênção do Azeite Novo”.

Igrejas:
- Nossa Senhora da Encarnação
- Igreja da Misericórdia
- Paróquia de São Bento
- Igreja São João Bosco
- Nossa Senhora do Amparo  

Portfólio - XII festival de sabores do azeite novo 2017



Workshop “Sabão de Azeite Tradicional”

As borras de azeite sempre foram utilizadas para fazer sabão há milhares de 
anos, deste modo, o Workshop “Sabão de Azeite Tradicional” foi uma ótima 
oportunidade para recordar e ensinar os saberes e vivências dos nossos 
antepassados. 
Procurou-se demonstrar como reaproveitar os recursos existentes, evitando 
desperdício do azeite, para além de se mostrar este “óleo sagrado” nas suas 
diversas utilidades. 

16 de janeiro
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Provas Comentadas de Azeite Novo

As provas de azeite abertas ao público com um técnico da área, tiveram como 
principal objetivo sensibilizar os participantes para o “ritual” da prova do 
azeite, incluindo alguns conceitos técnicos que podem ser aprofundados nos 
cursos de provas técnicas.

16 de janeiro

                      

                    19 de janeiro

                                                                                                              29 de janeiro
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“Provas de Azeite Novo” | “O Azeite Vai à Escola!” | “Torradas 
de Azeite”

Um dos principais objetivos do Festival de Sabores do Azeite Novo é a 
sensibilização e a educação dos mais novos para a importância deste 
produto endógeno na nossa cultura.
A prova das deliciosas torradas de azeite, serviu de pretexto para dar a 
conhecer este evento a todos os níveis de ensino, transmitindo às crianças e 
aos jovens a importância do azeite e do olival na nossa região.
A ida às escolas traduziu-se na alegria das crianças, nos diálogos 
estabelecidos e na degustação de sabores tradicionais provenientes do 
nosso “património“. 

Escolas:
- Escola Secundária de Mirandela
- Escola EB1, 2 de Torre de Dona Chama
- Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de
   Carvalhais
- Escola Luciano Cordeiro de Mirandela
- Escola de Música (ESPROARTE)
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Curso de “Poda e Condução de Oliveira” 

O curso de “Poda e Condução de Oliveira”, ministrado por João Lopes, da 
DRAPN – Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte foi realizado no 
dia 18 de janeiro.
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Ensinar com Azeite - 4º Ano do 1º Ciclo | Filme “A Escola do 
Azeite”

No âmbito do XII Festival de Sabores do Azeite ocorreram várias visitas 
guiadas no Centro Cultural Municipal dirigidas aos alunos do 4º ano do 1º 
ciclo de várias escolas. Os alunos tiveram a oportunidade de assistir ao filme 
“A Escola do Azeite”, participar na visita guiada à exposição “Fragmentos do 
Olival, da Azeitona e do Azeite” e provar as deliciosas torradas de azeite novo.
O evento “Ensinar com Azeite” teve como principal objetivo transmitir às 133 
crianças participantes, a importância cultural do olival e do azeite, todo o 
processo de transformação da azeitona e os benefícios deste «sumo de 
azeitona».

Escolas:
- Escolas do 1.º CEB N.º 1 de Mirandela
- Escola do 1.º CEB N.º 2 de Mirandela
- Escola do 1.º CEB N.º 3 de Mirandela
- Escola do 1.º CEB N.º 4 de Mirandela 
- Escola do 1.º CEB N.º 5 de Mirandela
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Animação Azeitada, Provas de Azeite e Torradas de Azeite Novo

O XII Festival de Sabores do Azeite Novo trouxe sabor e animação às ruas de 
Mirandela. A Associação dos Olivicultores de Trás-os-Montes e Alto Douro e 
a Câmara Municipal de Mirandela realizaram provas de azeite e de torradas 
de azeite novo na Rua da República acompanhadas por uma atuação do 
Teatro Experimental Flaviense. 

19 de janeiro
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Espetáculo de Teatro “A Exaltação do Azeite”

A comunidade dos Jardins de Infância pôde fazer uma visita animada ao 
Centro Cultural Municipal para assistir ao espetáculo de teatro “A Exaltação 
do Azeite” onde o azeite foi Rei. 

21 de janeiro
158 Participantes
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Workshop “Pão de Azeitona”

No dia 21 de janeiro ocorreram dois Workshops no Centro Cultural Municipal. 
Os participantes puderam aprender a fazer sabão, utilizando o azeite, e a 
receita do pão de azeitona da padaria “Seramota”, seguida de degustação.

21 de janeiro
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“Canções de um Olival Distante…”

O XII Festival contou com um concerto musical do Trio das Onze “Canções de 
um Olival Distante” sendo uma homenagem a Tom Jobim e Vinícius de 
Moraes. 

21 de janeiro 
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III BTT Festival De Sabores do Azeite Novo

O III BTT Festival de Sabores de Azeite Novo do Clube de Ciclismo de 
Mirandela fez parte da XII edição deste festival. No fim do percurso, os 
participantes degustaram as tradicionais torradas de azeite novo na 
pastelaria “Mira”. 

22 de janeiro

Portfólio - XII festival de sabores do azeite novo 2017



Seminário “O Papel do Azeite na Alimentação e na Dieta 
Mediterrânica”

Um seminário sobre a utilização e a importância do azeite na alimentação 
teve lugar na Escola Secundária de Mirandela, acompanhado por uma 
nutricionista da Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste.

24 de janeiro
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Sessão de Esclarecimento “Rotulagem, Qualidade e Fiscalização 
de Azeite”

No âmbito do XII Festival de Sabores do Azeite Novo, a Autoridade de 
Segurança Alimentar e Económica (ASAE) desenvolveu uma sessão de 
esclarecimento sobre rotulagem, qualidade e fiscalização do azeite dirigida 
principalmente aos produtores, embaladores e vendedores de azeite.

25 de janeiro
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Sessão de Esclarecimento a Agricultores - Ajudas 2017

A Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) proporcionou uma 
sessão de esclarecimento sobre ajudas e investimento aos agricultores.

26 de janeiro

Apresentação do Livro “Os 100 Melhores Azeites de Portugal”

O XII Festival dos Sabores do Azeite Novo contou com a apresentação do livro 
“Os 100 Melhores Azeites de Portugal”, de Edgardo Pacheco.

26 de janeiro
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Sessão Temática “Fileira do Olival e do Azeite”

Realizou-se, no dia 26 de janeiro, a sessão temática “Fileira do Olival e do 
Azeite”. O objetivo desta iniciativa foi abordar os desafios para um olival 
tradicional típico da região e discutir o tema da organização da produção do 
setor oleícola. 

26 de janeiro
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Ementas Azeitadas - Restauração Local

Várias palestras dirigidas à restauração local tiveram lugar no Centro 
Cultural Municipal.
Palestras:
- “Azeitonas e Derivados”, Maria Helena Chéu
- “Carta de Azeites”, Francisco Pavão e Nuno Rodrigues

27 de janeiro
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Curso de Aperfeiçoamento de Provas de Azeite

No âmbito do XII Festival de Sabores de Azeite Novo, Associação de 
Produtores em Proteção Integrada de Trás-os-Montes e Alto Douro, a Escola 
Superior Agrária do Instituto Politécnico de Bragança e a Câmara Municipal 
de Mirandela, realizaram no dia 28 de janeiro um Curso de Aperfeiçoamento 
de Prova de Azeites, com participação de 40 pessoas.
O objetivo principal desta ação foi dar continuidade e aprofundar 
conhecimentos adquiridos em formações anteriores além de se transmitir 
conhecimentos gerais sobre as características dos azeites existentes na 
região e no país.
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Apresentação do Livro “Maria Castanha - Outras Memórias” 

Decorreu no dia 28 de janeiro a apresentação do livro “Maria Castanha – 
Outras Memórias” de Jorge Lage, no Centro Cultural Municipal.
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Espetáculo Musical “Azul Espiga”

Um Momento Musical no Centro Cultural trouxe sonoridade e introspeção a 
quem usufruiu do momento.

28 de janeiro
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Caminhada Solidária “Entre Oliveiras”, 
Comemoração do 67º Aniversário da PSP de Mirandela

Os cerca de 60 participantes da caminhada solidária desfrutaram de uma 
manhã saudável ao caminhar pelos lagares da cidade, com direito a um 
lanche azeitado com torradas de azeite novo. 

29 de janeiro
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Concerto de Encerramento do XII Festival de Sabores do Azeite 
Novo

O concerto da Orquestra Clássica de Trás-os-Montes e Alto Douro (OCTAD) 
relembrou sucessos do XII Festival dos Sabores de Azeite Novo e encerrou o 
mesmo com grande festividade. 

29 de janeiro
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DEASC
Divisão de Educação, Assuntos Sociais e Culturais
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