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6, 7 e 8 de SETEMBRO

O Município de Santiago do Cacém realiza, de 6 a 8 de setembro, o 5º Festival do 
Tomate e mais uma vez conta com o apoio da Junta de Freguesia de Alvalade e da 
Alensado, Cooperativa Agrícola do Sado, CRL.

O objetivo é dar continuidade ao impulso da economia local através da promoção 
da gastronomia e do Tomate enquanto produto reconhecido pela qualidade e que, 
potencia sem a menor dúvida o património gastronómico local.

Foi no final do século XVI que a história deste fruto ganha protagonismo na Europa, 
originário da américa Central e do Sul, foi introduzido rapidamente na cultura 
gastronómica nacional.

Em Alvalade, o Tomate começa a ser cultivado em 1959 e atualmente a produção 
é feita de forma sustentável. Recorrendo a métodos e tecnologias eficazes, esta 
produção é assegurada graças à boa adaptação da cultura ao clima e aos solos desta 
Freguesia e à água de Campilhas e do Alto Sado.

O Tomate, apesar de apenas possuir em média 14 calorias por cada 100 gramas, é 
uma excelente fonte de vitaminas, ácido fólico e compostos antioxidantes como o 
licopeno que trazem ao ser humano inúmeras vantagens, nomeadamente, para a 
saúde óssea, para a função cognitiva, no controlo do peso, na proteção da pele e do 
sistema imunológico.

Porque as dinâmicas que este evento oferece são sem dúvida geradoras de energias 
positivas, e porque o TOMATE faz tão bem como sabe, fica feito o convite para 
saborear as iguarias que cada restaurante aderente a este Festival preparou com 
Tomates produzidos por associados da Alensado, CRL.

Do programa de animação, não perca no jardim da Mimosa, os bailes de sexta- feira 
(dia 6) às 21h30 com Cláudio Rosário e sábado (dia 7) às 21h30 com Carla Nunes.

Não fique em casa, participe no Festival do Tomate e tenha a satisfação como garantida.
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CASA DAS BIFANAS “O MESSIAS” 
Rua Rainha Santa Isabel – Mimosa   / Tel.: 92 91 88 236 

Capacidade: 28 lugares

Sopa: creme de tomate
Tosta de atum com tomate ou molho de tomate
Bifanas com molho de tomate ou com tomate
Hambúrguer com tomate ou molho de tomate

Tarte de requeijão com molho de tomate

CHURRASQUEIRA DA MIMOSA 
Estrada Nacional 262  nº 28 / Tlm.: 93 28 97 242

Capacidade: 64 lugares

Creme de tomate e marisco
Raia em molho de tomate

Sopas de tomate com peixe espada frito
Arroz de tomate com choco frito
Bochechas em molho de tomate

Frango do Campo com molho de tomate e pimentos
Crepes com doce de tomate

Cheesecake com doce de tomate
Sericaia com doce de tomate

O BOMBEIRO
Avª. 5 de outubro - Alvalade / Tlm.: 93 77 64 199

Capacidade: 30 lugares
Domingo a partir das 12h – Animação com os “Tiborna”

Queijo fresco com doce de tomate
Creme de tomate com feijão verde

Wrap de frango e legumes com molho de tomate
Carapauzinhos com arroz de tomate
Sopas de tomate com ovo esacalfado

Frango estufado com tomate e pimentos
Delícia de nata com doce de tomate

RESTAURANTE E PIZZARIA COSA NOSTRA
Zona de Expansão, rua 14, lote 120 – Alvalade

Tel.: 269 098 229 - 96 76 48 553 
Capacidade: 50 lugares

Pão d´alho com tomate e pão d ´alho com queijo e tomate
Salada mista

Salada Cosa Nostra
Pizzas: Margarita Tomatada | Altono com Tomate

| Bonacera  | Campestre com tomate
Massas: Esparguete ao Pomodoro

| Esparguete Oceânico ao Pomodoro
| Macarroni ao Pomodoro

| Macarroni com atum ao Pomodoro

RESTAURANTE SÃO SEBASTIÃO DA MIMOSA
Estrada Nacional 262 Mimosa 7565-101 Alvalade

Tel.: 269 595 202 
Capacidade: 60 lugares (restaurante) / 12 lugares (esplanada)

Creme de tomate
Salada de tomate com alho

Borrego com tomate
Filetes com arroz de tomate

Cheesecake de tomate
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