
Ana Campos A ideia deste projecto centra-se em três eixos principais: O 
enquadramento económico em tempos economicamente 
desfavoráveis; dimensão cultural, através da conservação e 
preservação da alma portuguesa; deslocação de produto para 
fora do seu ambiente natural, tirando partido dessa ideia através 
de um marketing poderoso. Propõe-se assim, numa primeira fase, 
a semana gastronómica do peixe seco (sapata e candemonte) e 
da conserva, SEM ESPINHAS, SEMANA DO PEIXE EM SEIA, com o 
slogan “conservar para preservar”. Esta iniciativa é semelhante ao 
que acontece por exemplo em Miranda do Douro, onde se 
comemora nesta altura a semana gastronómica do bacalhau, 
numa terra onde a tradição é a posta mirandesa. Verifica-se que a 
semana gastronómica de Miranda do Douro tem sido um sucesso, 
onde os pedidos de pratos de bacalhau chegam a duplicar o 
número de pessoas sentadas à mesa. Isto deve-se em muito aos 
clientes espanhóis que apreciam muito a nossa gastronomia. 
Como explicado anteriormente, devido à crise, o consumo das 
conservas de peixe tem vindo a crescer, fazendo mesmo agora 
parte de receitas consideradas Gourmet. Pretendese introduzir 
este novo conceito na semana gastronómica em Seia, mas 
também a utilização da sapara e candemonte, o peixe seco de 
Sesimbra que é muito semelhante ao bacalhau, no entanto mais 
saboroso. Numa segunda fase, esta iniciativa alargar-se-ia ao 
ambiente e cultura da região, que se poderiam apropriar deste 
slogan em prol de variadas iniciativas relacionadas com a 
preservação e conservação do meio ambiente. No fundo, a 
Câmara Municipal de Seia estar-se-ia a apropriar de uma marca 
“conservar para preservar” que é transversal a todas as 
preocupações inerentes ao projecto da Agenda21 local. 
Objectivos: Pretende-se com este projecto iniciar uma relação 
entre os conceitos de Serra (Serra da Estrela) e mar (Sesimbra), 
sendo que o seu grande objectivo é no final conseguir estabelecer 
uma verdadeira relação dinâmica e coesa entre o litoral e o 
interior 
de Portugal, com todas as vantagens que daí podem advir, quer 
em termos de sustentabilidade, quer em termos de 
interculturalidade e cumplicidade, a todos os níveis. 
Mais tarde, esta ideia será sustentada com a criação de uma 
empresa com sede social em Seia que passará a dar continuidade 
ao conceito. 

 


