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ÓBIDOS

A festa do chocolate volta a Óbidos: festival
conﬁrmado para a Primavera
É o regresso depois de pausa pandémica: a celebrar duas décadas, o festival internacional vai
ter por tema os “loucos anos 20”, “os do século passado e os deste século”.
9 de Fevereiro de 2022, 12:45

Não p
autor
os ale

O festival de chocolate leva milhares a Óbidos DR

Depois de obrigado a pausar por culpa da pandemia (https://www.publico.pt/2021/03
/11/fugas/noticia/obidos-festival-costume-tertulias-esmiucar-chocolate-ate-molecula1953909), este ano vai voltar o Festival Internacional de Chocolate de Óbidos: está
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marcado para dois ﬁns-de-semana em Março e Abril e promete-se uma edição cheia à
medida do aniversário redondo.
Também por isso, terá por tema os “loucos anos 20”, “os do século passado e os deste
século": não só pela fome de festas – e sendo que já ouve quem vaticinasse que depois da
pandemia estaríamos a viver precisamente os “loucos anos 20” (https://www.publico.pt
/2021/04/19/ciencia/noticia/2024-comecam-loucos-anos-20-seculo-xxi-1958769)do séc.
XXI – mas também porque o certame está a celebrar duas décadas.
A curadoria do festival ﬁca a cargo de Francisco Siopa (https://www.publico.pt/2021/03
/27/impar/noticia/folar-homenagem-lenda-penedo-ovos-1955015), o chef executivo de
pastelaria no Penha Longa Hotel (https://www.publico.pt/2021/03/26/fugas/noticia/anodesaﬁante-penha-longa-abriu-duas-novas-suites-luxo-1945963), e ﬁca marcado um
reencontro com “o chocolate em cada rua da vila de Óbidos, em diferentes espaços, com
toda a sabedoria de quem sabe trabalhar este ingrediente como ninguém”, avançou
(https://www.instagram.com/p/CZttc_Bj93o/)a organização em comunicado.
Deixando para mais tarde a divulgação do programa completo do festival que costuma
levar milhares de visitantes a Óbidos, a organização avança que não faltarão “experientes
chefs chocolatiers, com a presença das melhores marcas, dos produtos mais inovadores,
dos mais tradicionais, ou artesanais”.
É de esperar alguns novos conceitos, sendo que o festival decorrerá “integrando-se na
vila que o viu crescer”.
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