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Distribuição Gratuita  

10ª Edição do Festival Peixe em Lisboa  

A Associação de Turismo de Lisboa e a Câmara Municipal de Lisboa, organizaram entre 30 de Março e 9 

de Abril de 2017, a 10ª edição do festival Peixe em Lisboa, um evento gastronómico, aberto ao público e 

dedicado ao pescado, reunindo restaurantes de referência e chefs de renome internacional. 

A 10ª edição do Peixe em Lisboa assinalou a alteração do local do evento, que transitou do Terreiro do 

Paço para o Pavilhão Carlos Lopes (Parque Eduardo VII), que ofereceu um espaço mais amplo para a realização do evento, com cerca 

de 2000 m2. 

Enquadrada no objetivo estratégico da Docapesca da valorização do pescado transacionado nas lotas do continente Português, atra-

vés da realização de ações de promoção, a participação no Peixe em Lisboa teve como principais objetivos, dar a conhecer as espé-

cies de pescado mais transacionadas nas lotas portuguesas e menos valorizadas comercialmente e/ou de relevância ao nível das co-

munidades piscatórias locais, em colaboração com as OP / Associações, Fábricas de Conservas e Lotaçor. 

Na Cozinha DOCAPESCA, no período do almoço e do jantar, a Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa ou outro Chef convidado, di-

namizaram aulas de culinária e showcookings. 

Na edição deste ano, foi dedicado um dia ao Festival Oli Kavala Fresk, um projeto cuja natureza tem grandes semelhanças com a 

Campanha de Valorização da Cavala promovida pela Docapesca, e que decorre anualmente na cidade do Mindelo em Cabo Verde. No 

dia “Oli Kavala Fresk!” foi confeccionada cavala fresca das lotas portuguesas com sabores caboverdianos. 

Foi também dedicado um dia ao pescado de Aquicultura Portuguesa, onde foram confeccionadas algumas espécies como pregado, 

mexilhão, truta e ostra. 



Nauticampo 2017 

A Docapesca, enquanto autoridade portuária nas infraestruturas de apoio às atividades da pesca e da 

náutica de recreio sob sua jurisdição, participou na Nauticampo 2017, que decorreu na FIL, em Lisboa, en-

tre 5 e 9 de Abril,  organizando o espaço institucional “Mar XXI.PT”, onde estiveram também presentes a 

Associação Portuguesa de Portos de recreio (APPR) e o Portugal Náutico e a Associação das Indústrias Navais (AIN). 

No dia da inauguração do certame, a Docapesca organizou um painel de debate, dedicado ao tema "Que Futuro para Náutica de Re-

creio em Portugal", moderado por Eduardo Almeida Faria, com a presença de Paulo Gomes (Desporto Escolar), Nuno Barreto 

(Federação Portuguesa de Vela), Diogo Diniz (Pindar), Rafael Salgueiro (Oeiras Viva), Paulo Marques (Inova-Ria), Manuel Maltez 

(Associação Bandeira Azul) e Miguel Subtil (Projeto Portugal Vortex 25). 
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European Seafood  

A Docapesca participou de 25 a 27 de abril na European Seafood em Bruxelas, a maior mostra mundial da 

fileira do pescado, com 1.600 expositores, para divulgar e valorizar a diversidade de espécies de pescado 

transacionadas nas lotas portuguesas, no âmbito do projeto de valorização do pescado português e do 

“Comprovativo de Compra em Lota”. A Docapesca integrou o Pavilhão de Portugal, sob organização da Associação da Indústria Ali-

mentar pelo Frio (ALIF), que filia o sector industrial da congelação do pescado em Portugal. 

A Brasmar, Coelho & Dias, Frijobel, Gelpeixe, FRIP, Ilhapeixe, L. Fish, Lotaçor, Lurdes Narciso, Mar Ibérica, Nigel, Riberalves, Rui 

Costa e Sousa & Irmão, Soguima e Testa & Cunhas são algumas das empresas que também estiveram presentes no certame. 

 Rampa Varadouro do Porto de Pesca da Ericeira  

A Docapesca já iniciou a terceira fase das obras de recuperação da rampa varadouro do porto de pesca 

da Ericeira. Com esta intervenção, o investimento total ascende a 441 mil euros. A obra agora em curso 

visa a consolidação definitiva das laterais da rampa, protegendo-a dos efeitos da forte agitação marítima 

que carateriza a zona. O concurso de “reordenamento e proteção do acesso e envolvente à rampa varadouro da Ericeira” foi lançado 

em 20 de dezembro. Depois de cumpridos todos os trâmites legais, a adjudicação ocorreu em 17 de março. Todas as intervenções rea-

lizadas pela Docapesca no porto da Ericeira têm sido desenvolvidas em estreita articulação com os diferentes parceiros locais, como é 

o caso da Câmara Municipal de Mafra, da Junta de Freguesia da Ericeira, da Associação de Pescadores Profissionais da Ericeira 

(APPER) e do Clube Naval da Ericeira. 
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