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Colombo explicou a descoberta   
do Novo Mundo através do de-
safio do ovo, contudo, dificil-
mente, num mesmo banquete, 
dificilmente conseguria explicar 
o ovo de Priscos, sobremesa de  
inovação que encantou o júri do 
Minho Young Chef Award da 
edição 2022, de Miguel Barbo-
sa, da Escola Amar Terra Verde. 
Para além disso, o cabrito envol-
vido em massa folhada, de Fra-
cisco Ferreira, da Escola de Ho-
telaria e Turismo de Viana do 
Castelo, com cenouras e cogu-
melos, e um puré de maça porta 
da loja, seria pretexto mais do 
que suficiente para voltar a repe-
tir o famoso banquete em Espa-
nha. Junte-se ainda o desempe-
nho apresentado por Filipe 
Castro, da Escola Profissional 
de Esposende, na sala e as har-
monizações apresentadas, no-
meadamente o coktail de vinho 
verde e o banquete seria perfei-
to.  

Depois de umas meias-finais 
de grande nível, a final do MY-
CA não defraudou as expectati-
vas e juntou ainda o público, en-
tre familiares e amigos, que de- 
ram um ambiente bem distinto à 
Expolima, palco da edição desde 
ano do concurso organizado pe-
lo Consórcio Minho IN, que in-
tegra as Comunidades Intermu-
nicipais do Cávado, Ave e Alto 
Minho. 

Na análise ao concurso, o pre-

sidente do júri, o chef António 
Alexandre mostrou-se surpreen-
dido, classificando-o de “grande 
nível”. “Desde a organização ao 

que foi apresentado pelos jo-
vens. É um bom sinal para os jo-
vens desta idade e serve de ins-
piração para aqueles que ainda 

têm dúvidas no que podem ser 
no futuro.” 

“Percebeu-se que, para além da 
qualidade dos pratos, da entrega 

e determinação, todos tinham 
histórias para contar e, na gas-
tronomia isso é um ponto impor-
tante em cada experiência”. 
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Ovo de Priscos, um verde em cocktail  
e o cabrito abraçado por massa folhada           
ANTÓNIO ALEXANDRE, presidente do júri, classificou o concurso de “grande nível”, naquele que foi  
o MYCA que mais histórias contou, mais escolas reuniu e que foi definido “por detalhes mínimos”. 
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O ovo de Priscos de Miguel Barbosa

DR 

Lígia Santos e o presidente do júri, António Alexandre
DR 

Paulo Barreiro Sousa, representante do município limiano, e Rafael Oliveira

DR 

O cabrito de Francisco Ferreira
DR 

O cocktail de Filipe Castro

Pastelaria  
Miguel Barbosa  
Escola Profisisonal 
Amar Terra Verde 
 
Cozinha  
Francisco Ferreira  
Escola de Hotelaria e Turismo 
de Viana do Castelo 
 
Sala e bar 
Filipe Castro 
Escola Profissional  
de Esposende 

+ Vencedores

lll 
Os troféus foram especial-
mente desenhados pelos 
alunos do curso de design 
do Instituto Politécnico  
de Viana do Castelo. 
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