Em Viseu, no dia 19 de agosto

“Dia Portugal Sou Eu” anima a Feira de São Mateus e a
produção nacional

O “Portugal Sou Eu” foi no dia 19 de agosto, o protagonista da Feira de São Mateus,
que está a decorrer em Viseu até ao dia 13 de setembro.
Convidado de honra da mais antiga feira franca da Península Ibérica, o programa, que
contou nesta edição com um dia (19 de agosto) com o seu nome - “Dia Portugal Sou
Eu” -, desenvolveu iniciativas diversas, onde os produtos e serviços com selo
“Portugal Sou Eu”, as Empresas e os Estabelecimentos Aderentes foram dados a
conhecer a milhares de visitantes.
Repleto de ações, o “Dia Portugal Sou Eu” deu a conhecer as várias vertentes do
programa, tendo ficado especialmente marcado pela adesão de novas Empresas e
Estabelecimentos Aderentes (Serviços, Restauração e Comércio).
Na Casa da Ribeira, sede da Fundação para a Proteção de Artesanato, o ponto alto foi
o descerramento da placa “Portugal Sou Eu”, que marcou a adesão do espaço ao
programa como “Estabelecimento Aderente”, animado pela presença de artesãos a
trabalhar ao vivo.
No Museu EDP, o “Portugal Sou Eu” organizou uma prova de vinhos, uma exposição de
produtos e serviços de Empresas Aderentes e um showcooking, realizado pelo
primeiro Estabelecimento Aderente ao “Portugal Sou Eu” do setor da Restauração,
que apresentou o Menu Petisco, candidato ao Prémio “Menu Portugal Sou Eu”.
O “Dia Portugal Sou Eu” terminou com o concerto da jovem fadista Mara Pedro e com
a entrega simbólica do seu trabalho em CD com o selo “Portugal Sou Eu”, que marcou
a sua adesão aos Serviços.

Um dia em cheio para o “Portugal Sou Eu”, que contou com as presenças do
presidente da Câmara Municipal de Viseu, Almeida Henriques, do presidente da AIRV
- Associação Empresarial da Região de Viseu, Carlos Marta e da diretora-geral da AIP –
CCI - Associação Industrial Portuguesa, Norma Rodrigues.
Na ocasião, Norma Rodrigues aproveitou o momento para explicar que o "Portugal
Sou Eu" é um programa coletivo que conta com todos, destacando as associações
empresariais e as autarquias como parceiros privilegiados. A responsável da AIP-CCI
sublinhou o empenho da AIRV, lembrando que foi esse empenho que resultou na
abertura da primeira loja "Portugal Sou Eu" do país em Viseu.
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Acompanhe-nos em facebook.com/portugalsoueu

