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POSTO DE TURISMO – Praça do Mercado Municipal 

7540-135 SANTIAGO DO CACÉM 

Telef.: (+351) 269 826 696 (rede fixa nacional) 

turismo@cm-santiagocacem.pt • www.cm-santiagocacem.ptMesa da Vila
Vila Nova de Santo André

CONTACTO: 

Avenida de Sines - Hotel Vila Park 

– Vila Nova de Santo André 

Telef.: 269 750 010 | Telem.: 962 546 173

Não encerra durante o Festival

 Caldeirada de enguias "à Mesa da Vila"

 Enguias fritas com arroz de tomate

 Ensopado de enguias com pão frito

27 jan. a 12 fev. 

RESTAURANTES  ADERENTES

da
8.

da
l a goa d e s a n t o a n dr é

restaurantes
 gastronómica nos 
mostra

2023

CONTACTO: 

Rua da Maresia, loja 01 R/C Dto

– Vila Nova de Santo André 

Tel.: 269 096 134

Não encerra durante o Festival

 Enguia "à Gentil" - enguias fritas com batatas fritas, 

salada de tomate com vinagrete de coentros

Vila Nova de Santo André

Gentileza à Mesa
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Ti Lena Restaurante

  Açorda de alho com enguias fritas

  Caldeirada de enguias

  Enguias fritas com batata-doce e migas

      Ensopado de enguias

CONTACTOS:

Estrada Nacional 261 – Km 39.10 – Deixa-o-Resto

Telef.: 269 746 158 | Telem.: 963 222 730

Encerra aos Domingo ao jantar e às segundas-feiras

Deixa-o-Resto

Marina’s Restaurante
Vila Nova de Santo André

 Caldeirada de enguias 

 Enguias fritas

 Ensopado de enguias

CONTACTO: 

Avenida de Santiago - Bairro do Porto Velho, 

bloco 34, R/C Dto 

– Vila Nova de Santo André 

Telem.: 928 204 349 

Encerra aos domingos ao jantar e às segundas-feiras 

& Casa do Gin
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Figo Doce
Vila Nova de Santo André

 Caldeirada de enguias 

 Enguias fritas

 Ensopado de enguias
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O Presidente da Câmara Municipal de Santiago do Cacém

Álvaro Beijinha

  Caldeirada de enguias

  Enguias fritas com batata frita e salada

  Ensopado de enguias

Cantinho dos Sabores

CONTACTOS:

Passeio das Barcas, banda 4, edifício 1 - R/C Dto 

– Vila Nova de Santo André  

Telef.: 269 751 161 | Telem.: 967 568 801

Encerra aos domingos

Vila Nova de Santo André

Chez Daniel 

CONTACTOS:

Avenida do Pelourinho (Estrada Municipal 544) 

– Costa de Santo André

Telef.: 269 749 779 | Telem.: 969 425 031

Encerra às segundas-feiras ao jantar e às terças-feiras

Costa de Santo André

 Caldeirada de enguias

 Cataplana de enguias “à Daniel”

 Enguias fritas

 Enguias fritas com molho de escabeche

 Enguias grelhadas

 Ensopado de enguias “à Moda da Lagoa”

CONTACTOS: 

Avenida de Sines, lote 141 - ZAM – Vila Nova de Santo André 

Telef.: 269 094 448 | Telem.: 910 537 963

Encerra aos domingos

CONTACTOS:

Estrada Municipal 544 – Cascalheira

Telef.: 269 011 309 | Telem.: 932 108 006

Encerra às segundas-feiras

Cascalheira

 Caldeirada de enguias 

 Enguias fritas

 Ensopado de enguias  

Dom Lucas

Faz-te Esperto

CONTACTOS:

Largo da Igreja – Aldeia de Santo André 

Telef.: 269 752 888 | Telem.: 969 843 721

Encerra a partir das 19h00 dos domingos e 

das segundas e terças-feiras

Aldeia de Santo André

 Caldeirada de enguias 

 Enguias fritas com migas de tomate

 Enguias grelhadas na brasa

 Ensopado de enguias  

A Cascalheira

CONTACTO:

Estrada Nacional 261 - Km 33.3 - Herdade da Cascalheira

Telef.: 269 470 037

Encerra às terças-feiras ao jantar e quartas-feiras

Herdade da Cascalheira

Açorda no penico com enguias fritas

Caldeirada de enguias

Ensopado de enguias

Migas verdes com enguias fritas

Pitéu de enguias no tacho de barro feito 

em forno de lenha

Tiborna de enguias grelhadas

Com o sucesso obtido nas edições anteriores, a freguesia de 

Santo André volta a ser, pela oitava vez, palco do "Festival da 

Enguia da Lagoa de Santo André - Mostra Gastronómica 

nos Restaurantes". Os visitantes serão desafiados a 

apreciar e degustar, durante 17 dias, os melhores e mais 

saborosos pratos de enguia confecionados por quem os faz 

de forma única.

A gastronomia é hoje encarada como um produto estratégico 

de turismo e é uma realidade bem presente nas dinâmicas 

que cria à sua volta, potenciando uma localidade ou uma 

região. Neste Festival procura-se cultivar o conceito de 

experiência gastronómica, facilitado pela excelência dos 

produtos e sabores locais, pelo saber cozinhar e pela 

genuinidade da cozinha alentejana.

O principal objetivo deste Festival é estimular a economia 

local, através da promoção da gastronomia e de um produto 

de reconhecida qualidade, que se procura ser património 

local.

Queremos surpreender quem nos visita, através das várias 

formas de confeção e apresentação desta iguaria e pela arte 

de bem receber, característica das nossas gentes, não só 

nesta freguesia, mas também no concelho de Santiago do 

Cacém.

Aventure-se connosco nesta viagem de sabores e deixe-se 

levar pela experiência e pelo paladar!
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