Selo do Programa está nas etiquetas do pescado capturado em Portugal e
comercializado em lotas da Docapesca

“Portugal Sou Eu” junta 16 Empresas Aderentes
no “Peixe em Lisboa”

O “Portugal Sou Eu” e 16 Empresas Aderentes vão estar no “Peixe em Lisboa”, um
festival gastronómico, que acontece entre os dias 7 e 17 de abril, no Pátio da Galé
(Terreiro do Paço), em Lisboa, e reúne restaurantes de referência e chefes que
apresentam as suas criativas interpretações de peixes e mariscos.
Durante 11 dias, os visitantes vão poder apreciar uma vasta variedade de produtos
com o Selo do Programa, do setor agroalimentar (listagem abaixo), de 16 Empresas
Aderentes ao “Portugal Sou Eu”.
Mas nesta 9ª edição do “Peixe em Lisboa”, o “Portugal Sou Eu” também irá estar
presente no espaço da Docapesca (nas ações de cozinha ao vivo) com o pescado com
o Selo do Programa. Em maio de 2014, o “Portugal Sou Eu” e a Docapesca (entidade
Aderente, que gere cerca de 400 espécies de pescado) assinaram um protocolo que
colocou o Selo do Programa nas etiquetas identificadoras do CCL (Comprovativo de
Compra em Lota) de todo o pescado capturado na Zona Económica Exclusiva de
Portugal e comercializado em lota.
Para além dos momentos de cozinha ao vivo, da responsabilidade da Docapesca, mas
onde o pescado com o Selo “Portugal Sou Eu” será a grande estrela, o Programa irá
desenvolver contactos com o público visitante, com o objetivo de sensibilizar para a
importância que tem no crescimento da economia portuguesa.
Para reforçar a sua visibilidade, o “Portugal Sou Eu” também irá estar nos vários
suportes de comunicação do “Peixe em Lisboa” e marcará presença, através de
sinalética própria, no espaço de exposição das 16 Empresas Aderentes e na cozinha
da Docapesca.

Com o objetivo de conseguir uma maior interação com o público, o “Portugal Sou Eu”
está a desenvolver na sua página de Facebook um passatempo, que irá oferecer cinco
entradas duplas no “Peixe em Lisboa”.

Empresas Aderentes “Portugal Sou Eu” – “Peixe em Lisboa” de 7 a 17 de abril
Empresa

Produto

Azevagro (Frutaformas)

Fruta desidratada

Bee Iellow

Mel

Bísaro Salsicharia Tradicional

Enchidos e Fumados

Bôfumeiro

Fumeiro

Bom Moinho

Pão

Docapesca

Pescado

Easy Brew

Cerveja Artesanal

Enredo Singular

Licores Artesanais

Ernesto Morgado (Pato Real)

Refeições pré cozinhas de arroz

Gumelo

Eco gumelo

Headrock Wines

Vinho

João Gonçalves Gomes

Vinho

Quinta da Terrincha

Vinho

Quinta de Montouro

Vinho

Santos Almeida Antunes

Pudim Abade de Priscos

Terrius

Produtos Gourmet diversos

Vercoope

Vinho

Acompanhe-nos em facebook.com/portugalsoueu

