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Matosinhos, 14 de junho de 2019 

 

CHEFS ANUNCIAM MÚSICOS E BANDAS DO FESTIVAL DA COMIDA 

CONTINENTE 

 Amor Electro, Mickael Carreira, Agir, Calema e Xana Toc Toc são os eleitos 

para dar música ao Parque da Cidade 

A gastronomia e a música são as bandeiras do grande evento do Parque da Cidade do Porto, que 

acontece nos dias 6 e 7 de julho.  

Depois de anunciado Luis Fonsi como cabeça de cartaz do Festival da Comida Continente, agora 

é vez de preencher o alinhamento. No dia 6 de julho serão os Amor Electro (19h30), Mickael 

Carreira (17h00) e Calema (15h00) a encher de música o Parque da Cidade.  Já no dia 7, antes 

de Luis Fonsi (19h30), atuam Agir (17h00) e Xana Toc Toc, que abre o dia logo pelas 11h30. 

O alinhamento musical do Festival da Comida Continente foi anunciado, de forma inovadora, 

nas redes sociais da marca, num vídeo onde os chefs convidados do evento anunciaram os 

nomes portugueses que sobem ao palco do Parque da Cidade. Desta forma, ficaram também a 

conhecer-se os chefs de renome que vão dar a provar o melhor da gastronomia portuguesa aos 

milhares de visitantes que passarão na Cozinha dos Chefs nos dias 6 e 7 de julho. 

Vítor Matos, Anna Lins, Marlene Vieira, Chakall, Hélio Loureiro, Manuel Almeida e Juan Perret 

vão garantir momentos deliciosos ao disponibilizarem refeições de autor a preços acessíveis, 

num verdadeiro movimento de democratização da alta cozinha. No espaço Cozinha dos Chefs, 

cada um terá um terá um espaço onde vão  servir as receitas que se identificam com o seu perfil 

e percurso profissional: 

 Chef Vítor Matos | Alheira crocante com creme de grelos, ovo e estufado de cogumelos 

 Chef Anna Lins | Caril indiano com pão naan 

 Chef Marlene Vieira | Perna de Pato confitada com arroz de miúdos e enchidos 

 Chef Chakall | Maminha argentina com chorizo e batata provençal 

 Chef Hélio Loureiro | Tripas à moda do Porto 

 Chef Manuel Almeida | Bacalhau com arroz cremoso de tomate e favas 

http://www.continente.pt/
mailto:mamaral@sustainablesociety.global


 

 
O Continente é a marca de retalho alimentar da Sonae MC. Com 30 anos de 

existência, foi a primeira cadeia de hipermercados a instalar-se em Portugal 

e conta atualmente com mais de 270 lojas. As linhas de ação da cadeia são a 

orientação para o consumidor, os preços baixos, uma forte dinâmica 

promocional, a qualidade e a variedade dos produtos e serviços. Saiba mais 

em www.continente.pt 

Para mais informações, contacte: 

Mariana Amaral | SSI 

M. +351 938 802 008 // E. 

mamaral@sustainablesociety.global 

 

 

 Chef Juan Perret | Ceviche de salmão 

Dando vida ao claim “O festival que faz da comida um espetáculo”, o Festival da Comida 

Continente tem entrada gratuita e convida todas as famílias portuguesas a passar um fim de 

semana repleto do melhor da gastronomia e da música, num extenso recinto de 185.000 m2 que 

está aberto a partir das 10h nos dias 6 e 7 de julho. 

Todas as informações sobre o Festival da Comida Continente estão disponíveis em 

https://festivalcomida.continente.pt/ 

 

http://www.continente.pt/
mailto:mamaral@sustainablesociety.global
https://festivalcomida.continente.pt/

