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Zona Industrial do Salgueiro    Lote 4     Rua José Coelho dos Santos, nº 10   
3530-259 Mangualde   Portugal

TELEFONE: 232 623 073   FAX:  232 612 526      www.granitos.pt           E_MAIL:  geral@granitos.pt  

GRANITOS 
PIMENTEL & TAVARES LDª

AVISO
Estimado assinante, temos sido confrontados com vários valores transferidos para a n/ conta que não 
conseguimos identificar a quem pertencem. Assim, solicitamos o favor, de nos informar telefonicamente 
ou enviando o comprovativo da transferência por mail ou correio, para que possamos regularizar a 
situação.

E_mail: geral@jornalrenascimento.pt        Telefone: 232623232
Endereço postal: Rua José Coelho dos Santos, nº 10  - Z.I. do Salgueiro - Lt 4      3534-005 Mangualde 

ou  Avª da Liberdade, nº 20    3530-113 Mangualde 

RESTAURANTE 
CORTIÇO
O Restaurante 

Cortiço tem 

uma nova 

Ementa, em que 

consta o prato 

“Javali com 

Castanhas” que 

representou 

Viseu no 

Concurso das 

7 Maravilhas 

da Nova 

Gastronomia.

No verso da 

lista aproveitou 

o espaço para 

fazer um pouco 

da sua história.

O Restaurante Cortiço tem sido ao longo dos últimos 50 anos uma verdadeira 
Galeria dos Ilustres.

Altas figuras da Política, da Cultura, das Artes e do Desporto, portuguesas e 
estrangeiras têm desfilado por este espaço na procura de uma Gastronomia, 
autêntica, Tradicional e Regional.

O Restaurante Cortiço tornou-se num “ex-libris” de Viseu, Cidade Monumental, 
Histórica, de Cultura, de Turismo, Cidade de Viriato, Cidade Jardim.

Está situado em pleno Centro Histórico de Viseu.

A Gastronomia também é um produto do Turismo Cultural, porque cozinhar 
com esmero é uma forma de amar os outros porque é uma Arte de sedução.

 A Gastronomia é um Património Imaterial da Humanidade, e quando se fala 
em Património Imaterial é da alma que se fala, que comporta uma dimensão 
imaterial ligada à Cultura e à História Portuguesa.

A Gastronomia faz parte da Cultura de um Povo e quando se sabe comer, isso é 
um acto eminentemente cultural.

O Cortiço é por sua vez um espaço de partilha e de convívio envolvido em rituais à volta da arte dos sabores e dos aromas.

Criado por D. Zeferino, um estudioso e um pioneiro, que dedicou a sua vida a procurar as receitas antigas da comida caseira de 
Viseu e suas aldeias.

Don Zeferino e o seu Restaurante “ O Cortiço” vão ficar na história e nas lendas de Viseu e será sempre recordado e a sua 
Gastronomia Tradicional constará nos livos da culinária do nosso país, porque tem tudo a ver com a nossa identidade cultural.

A história do Restaurante Cortiço, ultrapassou Viseu, o País e correu Mundo.

Bem Haja pela Visita!


