Produtos com o Selo “Portugal Sou Eu” a bordo do Navio Escola
Sagres rumo aos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro
Foi com pompa e circunstância que o Navio Escola Sagres partiu no dia 21 de junho,
do Terminal de Cruzeiros da Rocha Conde d’Óbidos, em Lisboa, para o Rio de Janeiro,
onde será a Casa de Portugal durante o período de duração dos Jogos Olímpicos 2016,
e a bordo levou mais de três toneladas de produtos com o Selo “Portugal Sou Eu”.

Para celebrar a partida da embarcação foi organizada uma cerimónia, presidida pelo
Primeiro-Ministro, António Costa, e que contou ainda com a presença do Ministro da
Defesa Nacional, José Alberto Azeredo Lopes, e do Ministro da Educação, Tiago
Brandão Rodrigues. Durante o ato simbólico, o Primeiro-Ministro entregou a Bandeira
de Portugal ao Capitão do Navio Escola Sagres e ao atleta porta-estandarte, que será
o responsável por transportar a Bandeira de Portugal durante o desfile de abertura
dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, que começam no dia 5 de agosto.

Para alimentar a tripulação da embarcação durante a viagem ao Brasil seguem no
porão do Navio Escola Sagres 60 quilos de batata frita, 350 quilos de carapau
congelado (CCL), 1200 quilos de frango, 80 quilos de sobremesas congeladas, 45
quilos de bolachas, 35 quilos de bacon e chouriço, 800 quilos de arroz, vários litros
de molhos diversos, 600 litros de azeite e 200 litros de óleo alimentar com o Selo
“Portugal Sou Eu”.

A parceria que o “Portugal Sou Eu” estabeleceu com o Comité Olímpico de Portugal
irá possibilitar o desenvolvimento de muitas outras iniciativas, que irão contribuir
para aumentar a notoriedade do programa e das Empresas Aderentes. O prestígio do
Comité Olímpico de Portugal e dos atletas olímpicos irá levar os produtos com o Selo
do programa além-fronteiras.

Acompanhe-nos em facebook.com/portugalsoueu

