
  Tiragem: 74277

  País: Portugal

  Period.: Anual

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 4

  Cores: Cor

  Área: 14,23 x 18,33 cm²

  Corte: 1 de 4ID: 63195559 18-02-2016 | Roteiros Gastronómicos/Turísticos

OITO FACTOS 
INTERESSANTES 

SOBRE A LAMPREIA 
Abra o tacho da lampreia entre fevereiro e março. Conheça 

algumas curiosidades sobre esta especialidade antes de partir 
em viagem pelos muitos restaurantes de norte a sul do país 

Comer arroz de lampreia é 
um programa muito aprecia-

do nesta época do ano e envolve 
várias zonas do Norte a Lisboa e 
Vale do Tejo. passando pelo Cen-
tro de Portugal. Saiba tudo sobre 
esta iguaria gastronómica, antes 
de partir à sua descoberta. 

1  Afinal, há seis e não trés 
tipos de lampreia 

Em Portugal, existem seis espécies 
de lampreia: lampreia-marinha, 
lampreia-de-rio, lampreia-de-ria-
cho. lampreia-da-costa-da--prata,  

lampreia-do-nabào e lampreia-
do-lado. As três novas espécies 
são endémicas de Portugal. o 
que significa que vivem apenas 
no nosso pais. A lampreia-da-
costa-da-prata é endémica das 
bacias hidrográficas do Vouga 

Nao existem 1001 formas 
de a cozinhar como 

ao bacalhau. mas pode 
escolher entre arroz de 
lampreia, lampreia a 
bordalesa, de escabeche 
ou até assada 

e do Esmonz. enquanto a lampreia-
do-sado existe só nesta rede hidro-
gráfica e a lampreia-do-nabão se 
restringe a esta bacia afluente do 
Tejo. A mais conhecida e que serve 
de base ao famoso arroz de lam-
preia é a lampreia-marinha. 

2  Produto da gastronomia 
tradicional portuguesa 

A lampreia é considerada um pi-
téu entre os produtos nacionais. 
Deve ser comida idealmente entre 
fevereiro e março num restauran-
te que lhe garanta qualidade. 
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A Rota da Lampreia do lbjo 2016 está de novo a porta. É tempo de comer 

lampreia e a CP•Comboios de Portugal criou um programa de lazer que 

se destina essencialmente aos apreciadores da famosa lampreia 

É preciso saber preparar este pro-

duto, que faz parte da cultura e 

da riqueza do pais. Não existem 

1001 formas de a cozinhar como 

ao bacalhau, mas pode escolher 

entre arroz de lampreia, lampreia 

à bordalesa, de escabeche ou até 

assada. Para quem vive em Lis-

boa ou no Porto e não tenha dis-

ponibilidade para viajar. tambem 

existem restaurantes que servem 

esta iguaria. 

3  Deve ser servida 

a moda antiga 

O arroz de lampreia feito e servi-

do de forma tradicional tem que 

se lhe diga: deve ser comido bem 

quente e servido no tacho onde 

foi feito. Antes de chegar à mesa, 

este prato deverá ter sido conte-

cionado num tacho de ferro e à 

lareira. 

A  Pode ir de comboio 

à lampreia 

A Rota da Lampreia do Tejo 

2016 está de novo à porta. E 

tempo de comer lampreia e a 

CP-Comboios de Portugal criou 

um programa de lazer que se 

destina essencialmente aos  

apreciadores da famosa lam-

preia. De fevereiro até final de 

abril, o programa, além de in-

cluir as viagens de ida e volta. 

em comboios do serviço Regio-

nal ou Intercidades (com para-

gem extraordinária em Tantos 

e Barragem de Belver, durante 

o período da sua realização). in-

clui a possibilidade de reserva 

do almoço num dos restauran-

tes típicos. Os grupos formados 

por dez ou mais elementos que 

optem por viajar nos comboios 

do serviço Regional têm uma re-

dução até 40%. na compra das 

viagens. Caso a opção recaia 

nos comboios Intercidades, esta 

redução pode atingir os 50%. O 

preço do almoço depende do 

prato escolhido e engloba, em 

alguns casos, propostas cultu-

rais que vão desde jogos tradi-

cionais a passeios de barco no 

Tejo para visita ao Monumento 

Natural das Portas de Rodão, vi-

sitas guiadas ao Museu Lagar de 

Varas ou ao Castelo de Almourol. 

As reservas devem ser feitas atra-

vés dos telefones 249 132 752 / 

919 988 775 ou através do e-mail: 

gruposLCRG@cp.pt.  
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ATE A PESQUISA para a tese de 

doutoramento de Catarina Mateus. 

pensávamos que em Portugal só 

existiam três espécies de lampreia. 

Mas afinal não é verdade. A bióloga. 

orientada por professores do Centro 

de Oceanografia da Faculdade de Ci-

én.cias de Lisboa e da Universidade 

de Evora. bem como pelo Museu Na-

cional de História Natural e da Ci-

ência, em Lisboa, andou a estudar 

a lampreia durante anos e desco-

briu outras três espécies que vivem 

em áreas muito limitadas de alguns 

nos Assim, à lampreia-maranha. à 

lampreia-de-no e à lampreia-de-

-riacho juntam-se agora a da costa 

da Prata, do Nabáo e do Sado. Este 

resultado é o culminar de dez anos 

de trabalho, que remonta ao inicio 

da rev,sáo do Livro Vermelho dos 

Ikrtebrados de Fbrtugal. 
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Como fazer 
arroz 
de lampreia 

Ingredientes 

1 Lampreia 

1 Copo de vinho tinto 

5 Dentes de alho 

1 Colher de sopa de banha 

1 Cebola grande 

1 Ramo de Salsa 

1 Lima° 

ESCALDAR A LAMPREIA ainda 

viva em água a ferver. Depois. ia 

va--se muito bem e corta-se a cabe-

ça. Entretanto, prepare uma vasilha 

com um pouco de vinho tinto para 

recolher o sangue (abra a lampreia 

de cima a baixo e esprema-a; re-

tire a tripa e o umbigo) Corta--se 

a lampreia aos pedaços e mergu-

ihamse na vasilha que contém o 

sangue e o vinho. Junte sal, alho e 

piripin. Deixa-se a mannar de vés-

pera Deita-se a cebola picada na 

banha até alourar, lunta-se a saisa. 

adiciona-se os pedaços da lampreia 

que devem refogar durante 15 mi-

nutos e sO depois a marinade Dei-

xe levantar fervura, Junte um pouco 

de água e deixe ferver um pouco 

mais. Adicione a água e o arroz de 

modo a ficar 'malandnnho'. Antes 

de retirar do lume. esprema o limão 

por Cirna 

altiva) Gastronómico da 

L-A-tivkpre-iet. 

Tem forma 

de serpente 

O aspeto da lampreia é de uma 

serpente ou cobra da água. De 

facto, os biólogos caracterizam-
-na como um peixe com corpo 

serpentiforme e de tamanho 
médio, com sete orificios e boca 
em forma de ventosa. Não apre-
senta barbatanas peitorais e as 
duas partes da barbatana dorsal 
são bem separadas. A pele é rica 
em glândulas mucosas. No es-

tado adulto. o seu comprimento 
oscila entre 60 e 75 cm, embora 
possam chegar a medir 1 metro 
e pesar 1,5 kg. 

Nasce cega 
e sem dentes 

A lampreia-marinha é uma es- 

pécie que vive no mar, mas na 
altura da reprodução, durante a 

A lampreia-marinha 
e uma espécie que vive 
no mar, mas na altura 
da reproducào, durante 
a primavera, sobe 
os rios para desovar 

primavera. sobe os rios para de-

sovar Segundo o Aquário Vasco 
da Gama, podem pôr até 200 mil 

ovos de forma esférica. As larvas 

nascem duas semanas depois, 
cegas e sem dentes, com um as-

peto de verme, de tal forma di-
ferentes dos adultos que foram 
classificadas como uma espécie 
diferente. Até atingir o estado 
adulto, os juvenis mantém-se 

nos rios. Esta fase pode durar de 
dois a seis anos, até atingirem o 

estado adulto e iniciarem a sua 
migração para o mar. 

Conhecida como 

"vampiros da agua" 
A alimentação das lampreias ba-
seia-se no sangue e tecidos de 
outros peixes e. por essa razão, 
são conhecidas como "vampi-
ros da água". Começam por se 
nutrir de larvas de peixes e de 
invertebrados, passando mais 
tarde a viver à custa do sangue 
de outros peixes vivos. Com  a 
ajuda da ventosa, fixam-se pela 
boca a outros peixes, fazendo 
um buraco na sua pele para lhes 
sugar o sangue e comer a car-
ne. Podem fixar-se a tubarões, 
salmões, bacalhaus e mamífe-
ros marinhos. Algo ainda mais 
curioso é que durante o inverno 
não se alimentam. 

8  A conservação 

é necessária 

No século passado. a lampreia 
era abundante nos nos do Norte 
de Portugal e no Tejo. no Guadia-
na e no Zézere. Mas hoje, apesar 
de ainda não haver falta, as po-
pulações de lampreia existentes 
encontram-se em regressão de-
vido à pesca excessiva de que 
tem sido alvo, bem como a des-
truição dos locais de desova e 
crescimento e à captura ilegal. 

A alimentação das lampreias baseia-se no sangue 
e tecidos de outros peixes e, por essa razão, 
são conhecidas como "vampiros da água" 
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