
 
 

 

 

Numa iniciativa única organizada pelo Continente  

 

PRODUTORES DO MINHO, TRÁS-OS-MONTES E 

DOURO LITORAL MARCAM PRESENÇA NA 3ª 

EDIÇÃO DO MERCADO DE SABORES 

 

Nos dias 5, 6 e 7 de Outubro, na Alfândega do Porto e nos dias 12, 13 e 14 de 

Outubro no Pavilhão Atlântico, o Continente apresenta os melhores produtos de 

Portugal com o Mercado de Sabores. Esta iniciativa contará com a presença de 

diversos Produtores do Minho, Trás-os-Montes e Douro Litoral, pertencentes ao 

“Clube de Produtores Continente”, com o objetivo de apoiar a Produção 

Nacional. 

 

Esta é uma excelente oportunidade para os produtores da região divulgarem os seus 

produtos, fomentando a aproximação dos consumidores valorizando a produção 

nacional e os melhores produtos gastronómicos e sabores de Portugal. Durante dois 

fins-de-semana diversos produtores regionais do Minho, Trás-os-Montes e Douro 

Litoral, de diversas categorias, vão dar a conhecer os seus melhores produtos: 

 

>Peixaria: 

- Castro & Cabero,Lda. (Mercado de Sabores do Porto e Lisboa) 

 

>Charcutaria:  

-  Sabor Transmontano (Mercado de Sabores do Porto) 

- Minho Fumeiro; Artefumo; Bísaro (Mercado de Sabores do Porto e Lisboa) 

- Alheiras Gracinda (Mercado de Sabores de Lisboa) 

 

 

 



>Padaria / Pastelaria: 

- (Mercado de Sabores do Porto e Lisboa) 

- (Mercados Sabores Lisboa) 

 

>Frutas e Legumes: 

- Sortegel (Mercado de Sabores de Lisboa) 

- Varandas de Sousa,SA; PAM; (Mercado de Sabores do Porto e Lisboa) 

- Jaime Fernando S. Castro (Mercado de Sabores do Porto) 

 

 

A 3ª Edição do Mercado de Sabores vai reunir 70 representantes do Clube de 

Produtores Continente, repartidos por cinco regiões do país - Minho, Trás-os-Montes e 

Douro Litoral; Beiras; Estremadura e Ribatejo; Alentejo e Algarve e Ilhas. Este evento 

irá também contar com os quatro reconhecidos chefs nacionais - Justa Nobre, Hélio 

Loureiro, Luís Baena e Henrique Sá Pessoa o Mercado de Sabores que irão 

proporcionar experiências únicas. 

 

O Mercado de Sabores vai ainda trazer muita animação através de um espaço 

inteiramente dedicado aos produtos de Marca Própria, com representação das 

diversas gamas. Numa verdadeira viagem às raízes da gastronomia portuguesa, os 

visitantes irão poder degustar e adquirir os produtos, fazer provas de vinhos, de azeite, 

assistir aos Showcookings com chefs, entre outras atividades. As crianças podem 

também contar com um espaço exclusivo, onde poderão fazer uma viagem pela 

história das cozinhas portuguesas com a Popota. 

 

Os bilhetes podem ser adquiridos nos Hipermercados Continente por 3 euros. Com 

esta iniciativa o Continente visa promover o que de melhor se produz no nosso país, 

fomentando a aproximação dos consumidores aos produtores locais e regionais, 

valorizando a produção nacional e os melhores sabores de Portugal. 

 

 

* Bilhetes Mercado de Sabores Porto – Matosinhos | GaiaShopping | Guimarães | Maia | Antas | Ovar | 

Vila Real | Viana | Maia Jardim | Braga | Arrábida 

 

Bilhetes Mercado de Sabores Lisboa – Continente Colombo | Vasco da Gama | Telheiras | Loures | 

LoureShopping | Montijo | Seixal | Barreiro | Cascais | Oeiras | Amadora | Coimbra | Leiria 

 

 



 

 
Para mais informações, por favor contacte: 
Grupo GCI 
Sílvia Marçal 
Telf: 21 358 30 20 
E-mail: smarcal@gci.pt 


