
�Cem personalidades
degustaram as quatro
receitas finalistas no
concurso do CM 

Kim KardashianBritney Spears R. Gianecchini
Asocialite escolheu uns leggins
pretos para ir ao ginásio, em Los
Angeles, EUA, que evidenciavam
uns quilos a mais.

Acompanhada por Demi Lovato, a
cantora deu nas vistas com um de-
cote muito generoso, na final do
programa‘XFactor’.

O actor brasileiro divertiu-se com o
português Paulo Rocha e Mariana Xi-
menes depois de mais um dia de gra-
vações da novela‘Guerra dos Sexos’.

‘A MESA DOS PORTUGUESES’

Concorrentes dão
a provar receitas
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Os quatros finalistas do
concurso de receitas do
Correio da Manhã ‘A

Mesa dos Portugueses’ mostra-
ram ontem os seus dotes cu-
linários, num jantar para
cerca de cem persona-
lidades ligadas à gas-
tronomia.

CarlaCarvalhofez
uma sopa de carolas
d’avó, Ana Coimbra
confeccionou polvo
confitado com migas de
broa e ovo, João Guterres
surpreendeu com anho no forno
de Valença e Filomena Policarpo
ficou com a sobremesa, sopa
dourada do convento de Santa
Clara.

Osquatroconcorrentesforam
avaliados por todos os presentes

e ainda pelo júri do
concurso,presididopelo

chef José Cordeiro, e por outros
14 candidatos.

O evento, apresentado por
Andreia Vale,decorreu na Cida-
dela de Cascais e teve como ob-
jectivoapurarqualseráamelhor
receita de Portugal. �

O chef no‘show cooking’

PUB

“Somos os melhores”
�O Mercado de Natal de Cas-
cais recebeu,durante a tarde de
ontem,um‘show cooking’do
chefJosé Cordeiro,que prepa-
rou algumas das suas especiali-
dades para os apaixonados pela
cozinha.

O chefapresentou ainda o seu
livro‘Domingos à Mesa’e deu
alguns autógrafos.

Sobre o concurso,a cujo júri
presidiu,o conhecido chefelo-
giou os participantes.“Fiquei
muito surpreendido.Cada vez

acredito mais que a nível mun-
dial somos os melhores a cozi-
nhar em casa.Os quatro pratos
são muito fortes,”afirmou. �

ChefJosé Cordeiro, Carlos Carreiras (presidente da Câmara de
Cascais) e Armando Esteves Pereira (director-adjunto do‘CM’)

ChefJosé
Cordeiro
apresentou
o seu livro

Os finalistas do concurso: João Guterres,Ana Coimbra, Filomena Policarpo e Carla Carvalho

Andreia Vale foi
a apresentadora
de serviço

Júri
ChefJosé Cor-

deiro presidiu

ao júri do con-

curso promo-

vido pelo ‘CM’

Várias personalidades degustaram os pratos dos concorrentes


