NOTA DE IMPRENSA

Insígnia máxima das confrarias de Portugal atribuída no Dia Nacional da
Gastronomia Portuguesa
A cerimónia de atribuição da insígnia SUMMUS CONVIVA, insígnia máxima das confrarias de
Portugal, terá lugar no Dia Nacional da Gastronomia Portuguesa numa cerimónia de
homenagem nacional.

O Dia Nacional da Gastronomia Portuguesa, já no próximo domingo 29 de maio, será
repleto de momentos especiais para todos os portugueses. Às 12h acontecerá um dos
momentos altos com duas cerimónias significativas para atribuição de insígnias, das
confrarias portuguesas. A primeira insígnia diferencia-se pelo título atribuído SUMMUS
CONVIVA (Sumo Convidado). Esta é uma forma de homenagear uma personalidade
portuguesa e de a distinguir com a insígnia máxima das confrarias de Portugal. De
seguida, outras figuras serão homenageadas com a insígnia de OPTIMUS CONVIVA.
O momento solene termina com a colaboração do IVDP na abertura a fogo de
garrafas de vinho do Porto em simultâneo.
A celebração do Dia da Gastronomia, já no próximo dia 29 em Aveiro, tem ao longo
do

dia
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atividades

Há
para

mostras

gastronómicas,

crianças,

exposições,

descontos até 50% em diversos restaurantes do país (desde dia 21 até 29 de maio) e os
concertos de Diogo Piçarra e Katia Guerreiro, artistas de renome nacional.
O Dia Nacional da Gastronomia Portuguesa é uma ação promovida conjuntamente
pela Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas e pela AHRESP –
Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, com o apoio do Turismo
do Centro de Portugal e da Câmara Municipal de Aveiro, à qual se juntam diversas
instituições públicas e privadas, fazendo sobressair a importância da gastronomia
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nacional. A organização pretende comemorar efusivamente cada último domingo de
maio, cada ano numa cidade e região diferente.
Mais informações:
Joana Carvalho Afonso I joanaafonso@nomore.pt I 925 656 533
Juliana Duque | julianaduque@nomore.pt | 927 508 927

26 de Maio 2016

Sobre a Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas (FPCG)
A FPCG nasceu em 2001 pela agregação de vontade de um conjunto de confrarias
conscientes do importante papel que desempenham na promoção, divulgação e defesa da
Gastronomia Nacional Portuguesa. Sentindo o pulsar e a efervescência de ideias nas primeiras
confrarias, quis o grupo fundador dar um novo rumo à presença do movimento confrádico em
Portugal. A FPCG sente que a existência de um grande número de confrarias gastronómicas em
Portugal (cerca de 80 associadas) obriga a que a sua atuação seja capaz, séria, responsável e
ativa num desempenho e numa representação que orgulhe todo o movimento nacional e faça
justiça à importância da transversalidade da gastronomia, quer no desenvolvimento económico
e social, quer na afirmação da identidade nacional.
Sobre a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP)
A AHRESP é uma instituição de utilidade pública, nascida em 1896, com cerca de 25.000
associados e que representa todo o Setor da Hotelaria, Restauração e Bebidas. É filiada em
várias Confederações, Federações, Associações, Agências e outras Instituições Públicas e
Privadas, de âmbito Nacional e Internacional, desempenhando várias missões e cargos, de
forma a conseguir incrementar o progresso económico e social dos seus associados, do seu
Setor de atividade, do turismo e de Portugal.

Esta ação conta com:
Organização: Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas (FPCG) I Associação da
Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP)
Parceiros: Câmara Municipal de Aveiro I Turismo Centro Portugal I Turismo de Portugal I Portugal
Sou Eu
Patrocinadores: Coca-cola I ALS Controlvet I Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento
Rural (DGADR) I Minha Terra - Federação Portuguesa De Associações De Desenvolvimento Local
Apoios: Clube de Produtores Continente I CTT I TAP Portugal I IVDP | Comboios de Portugal (CP) I
Infraestruturas de Portugal I Terra Projectos I Frutas, Legumes e Flores I Casa do Azeite I Rota da
Bairrada I Década I Associação Comercial de Aveiro
Produção: No More
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