Comunicado de imprensa

Entre 3 e 13 de abril

“Portugal Sou Eu” no Peixe em Lisboa
O “Portugal Sou Eu” marca pela primeira vez presença no Peixe em Lisboa, um
evento de divulgação da gastronomia portuguesa, que este ano decorre entre 3 e 13
de abril, no Pátio da Galé, Terreiro do Paço, em Lisboa.
Ocupando uma posição de destaque no espaço reservado a entidades parceiras do
evento, o stand do “Portugal Sou Eu” vai ser animado com ações de degustação de
produtos com o selo “Portugal Sou Eu”, das empresas aderentes que se associaram à
iniciativa.
De acordo com Joana Vidinha, responsável da CAP pela participação do “Portugal Sou
Eu” neste certame, “as empresas aderentes terão uma agenda escalonada, com
workshops e ações de degustação diárias, na qual participam ativamente os seus
chefs, enólogos e/ou gastrónomos, abrindo um novo espaço de diálogo que
contribuirá seguramente para consolidar a notoriedade das marcas junto do
consumidor final.”
A sétima edição do Peixe em Lisboa conta com a participação de 800 expositores, 140
Chefs nacionais e internacionais e 600 produtos gourmet. É já considerado o maior e
mais importante evento gastronómico realizado anualmente em Portugal, prevendose que este ano ultrapasse os 25.000 visitantes.
Esta iniciativa de divulgação da gastronomia portuguesa, com ênfase muito especial
no pescado, está integralmente alinhada com o espírito e propósitos do projeto
“Portugal Sou Eu”.
Acompanhe-nos em facebook.com/portugalsoueu
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Peixe em Lisboa 2014
CALENDARIZAÇÃO DE AÇÕES E EMPRESAS ADERENTES AO
PORTUGAL SOU EU

Dia

Hora

EMPRESA

4
Sexta

13:00
19:30
13:00
15:00

Origem Transmontana (Produtos Regionais) – Cozinha ao vivo
Quinta da Veiguinha (Queijo) – Cozinha ao vivo
Minhofumeiro (Fumeiro) – Degustação comentada
Ervas Finas (Ervas aromáticas e flores comestíveis) – Workshop sobre a
aplicação de Ervas Aromáticas e Flores Comestíveis na gastronomia,
com demonstração culinária e degustação.
Tema: “A Primavera Mora Aqui!” – No Peixe em Lisboa
Venha descobrir a que sabe a primavera com a Ervas Finas – Segredos
que se comem!
Chef José Tavares Pinto (Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo –
Douro – Portugal) e Engª Graça Saraiva
Mirandesa (Carne DOP) – Cozinha ao vivo
Quinta da Veiguinha (Queijo) – Cozinha ao vivo
Origem Transmontana (Produtos Regionais) – Cozinha ao vivo
Monte Escrivão (Queijo e Azeites) – Cozinha ao vivo
Chocolataria Delícia (Chocolates) – Degustação comentada
Monte Escrivão (Queijo e Azeites) – Cozinha ao Vivo
Ernesto Morgado (Refeições Peixe em Microondas) – Degustação
comentada
Alheiras Angelina (Fumeiro) – Cozinha ao Vivo
Minhofumeiro (Fumeiro) – Cozinha ao vivo
Campos e Santana (Bolos) – Degustação Comentada
Bísaro (Fumeiro) – Degustação Comentada
Minhofumeiro (Fumeiro) – Degustação comentada
Almojanda (Azeites) – Degustação comentada
Casel Dom Iguarias (Bucho e Maranho) – Degustação comentada
Gumelo (Cogumelos) – Cozinha ao Vivo
Mirandesa (Carne DOP) – Cozinha ao vivo
Queijaria Lourenço (Queijo) – Degustação Comentada
Oficina do Biscoito (Biscoitos) – Cozinha ao vivo
Terrius (Pimentos, Cogumelos, Castanhas) – Cozinha ao vivo
Monte Escrivão (Queijo e Azeites) – Cozinha ao vivo
Thyro (Azeites) – Cozinha ao vivo

5
Sábado

6
Domingo
7
Segunda

8
Terça
9
Quarta
10
Quinta
11
Sexta
12
Sábado

20:00
13:00
19:30
13:00
15:00
20:00
13:00
16:00
19:30
21:00
13:00
20:00
13:00
20:00
21:30
13:00
16:00
19:00
21:00
13:00
20:00
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Sobre o PORTUGAL SOU EU:
O programa “Portugal Sou Eu” foi lançado em Dezembro de 2012 pelo Governo de Portugal
para melhorar a competitividade das empresas portuguesas, promover o equilíbrio da
balança comercial, combater o desemprego e contribuir para o crescimento sustentado da
economia. Tem financiamento do programa Compete e é gerido por um órgão operacional,
formado pela Associação Empresarial de Portugal (AEP), a Associação Industrial PortuguesaCâmara de Comércio e Indústria (AIP-CCI), a Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP)
sob a coordenação do IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação.

Portugal Sou Eu, 03 de abril de 2014.

Para mais informações contactar:

Ana Sottomayor Negrão / Isa Martins
ana.negrao@jervispereira.pt / isa.martins@jervispereira.pt
213 916 600

