
 

 

 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

SABORES DE FRANÇA EM FESTA 

1 A 19 DE MARÇO DE 2015 EM LISBOA 

 

 

A Embaixada de França e a Atout France, em parceria com o Instituto Francês de Portugal, 

organizam de 01 a 19 de Março de 2015 o evento “Sabores de França em Festa” no âmbito de 

promover a gastronomia francesa em Lisboa. O programa inscreve-se também dentro da 

“Festa da Francofonia”. 

Uma animação única que conjugará ateliers, cinema, mercado, eventos e outras animações 

numa larga rede de comerciantes e lojas francesas em Lisboa para promover os sabores de 

França e sua gastronomia.  

PROGRAMA 

OS SABORES DE FRANÇA DÃO-SE A CONHECER… 

 
Domingo 01 de Março - Mercado dos Sabores 
Centro Cultural de Belém das 10h00 – 18h00  
Encontra diferentes produtos gastronómicos e ligadas as artes da mesa, apresentações sobre a 
atratividade francesa.  
Entrada livre.  
 
De 02 a 18 de Março  
Instituto Francês. Entrada livre. 

 Exposição fotográfica “A refeição gastronómica 
francesa”  
Instituto Francês. Entrada livre.  
Exposição realizada pelos Instagramers portugueses em parceria com Onframe e Air 
France.  
 

 Exposição as artes da mesa à francesa.   
Atoalhados: Jacquard Français 
Louça e talheres: Guy Degrenne 
Cristalaria: Cristal d'Arques 
Decoração Floral : Monceau Fleurs Saldanha  

 
 
  



 

SABORES DE FRANÇA EM FESTA – 12 A 19 DE MARÇO 

De 12 a 19 de Março na rede de comerciantes e restaurantes parceiros com animações, 

ateliers, provas… 

La Pétillante: Degustação de vinhos e produtos franceses toda a semana na loja. 

La Nouvelle Librairie Française: Espaço dedicado a edição francesa especializada, 

referência ao nível mundial para a gastronomia.  

 
Le Petit Bistrot: menu especial « à francesa » por 20€ incluindo aperitivo + 

entrada + prato + queijo + sobremesa (bebidas não incluídas). 

 
Eric Kayser: Ofertas e promoções especiais nas lojas. 

Monceau Fleurs Saldanha: Ofertas e promoções especiais na loja. 

 

 

OS SABORES DE FRANÇA CELEBRAM O CINEMA… BY ORANGE 

Instituto Francês. 19h30 
Entrada livre. Filmes legendados em português.  
 
10 de Março: “Entre les Bras: la cuisine en héritage” de Paul Lacoste. 
Em 2009, o chef francês Michel Bras, titular de três estrelas Michelin, decide 
deixar o seu restaurante para o seu filho Sebastian. Um documentário sobre a 
história de uma família ao longo de três gerações e a transmissão do património 
gastronómico. 

 
12 de Março : “Românticos Anónimos” de Jean-Pierre Améris com Benoît 
Poelvoorde et Isabelle Carré.  
Jean-René é o chefe de uma fábrica de chocolate e Angélique é uma talentosa 
fabricante de chocolate. São ambos pessoas emocionalmente frágeis. Unidos 
pela mesma paixão – o chocolate, Jean-René e Angélique apaixonam-se, mas 
nenhum deles consegue expressar o que sente um pelo outro. Infelizmente, a 

sua timidez paralisante, afasta-os. Mas, finalmente, eles conseguem superar sua falta de 
autoconfiança e arriscam descobrir os seus verdadeiros sentimentos. 
 

18 de Março: “Como um chef” de Daniel Cohen com Michaël Youn, Jean Reno, 
Raphaëlle Agogué. 
Aos 32 anos de idade, Jacky Bonnot (Michaël Youn) tem grande talento para se 
tornar um grande chef gastronômico, mas nunca teve a oportunidade de provar 
o seu talento. Por causa da situação financeira precária de seu casal, ele é 
obrigado a aceitar trabalhos temporários em pequenos restaurantes. A sorte 

muda quando ele cruza com o renomado Alexandre Lagarde (Jean Reno), chef em decadência, 
prestes a ser demitido pelo dono do restaurante onde trabalha, e substituído por um chef 
novo.  
 

  



 

OS SABORES DE FRANÇA PARTILHAM-SE… 

Instituto Francês. Entrada livre. 
 
16 de Março: GRANDE NOITE DOS SABORES DE FRANÇA 
Conferência/degustação sobre Pão, vinho e queijos franceses.  
19h00 – 22h00.  
Lugares limitados (marcação prévia para promo.portugal@atout-france.fr) 
Moderador : Julien Letartre (Eric Kayser) 
Oradores:   
• Mouette Barboff, Doutora em etnologia-antropologia social, especialista da cultura do pão 
em França e na Europa;  
• Annie Maitrot (La Petillante) 
• Nadir Bensmaïl (Os Goliardos) 
• Isabelle Cadre (Lactalis Portugal)  
 
17 de Março – Conferência sobre a arte do « bem comer » 
19h00 
Com Mário Silva, Présidente e fundador da APCOI, associação portuguesa contra a obesidade 
infantil.  
 
QUINTA-FEIRA 19 DE MARÇO : GOÛT DE FRANCE  

Jantares « à francesa » em 1300 restaurantes ao nível mundial – 17 em Portugal.   
Mais informações e lista dos restaurantes em www.goodfrance.com  
 

E AINDA…  

• Concurso gastronómico nas Escolas de Hotelaria de Lisboa e do Porto com o apoio do grupo 
Auchan e Air France. 
• Concurso «a refeição ideal para o meu pai»: jantar realizado por alunos do Liceu Francês 
Charles Lepierre para celebrar o dia do pai, na Embaixada de França com o Chef Pascal 
Neymard do Ritz Four Seasons Hotel Lisboa e a participação de Eric Kayser. 

 Conferência sobre queijos presidida por Jean-Charles Karmann, chef e perito em queijos, na 
escola de Hotelaria e de Turismo de Lisboa, com o apoio da Lactalis Portugal. 

 
 

Mais informações: 
Programação completa brevemente disponível em: www.facebook.com/turismodefranca  
Fototeca: http://phototheque.rendezvousenfrance.com  
Goût de France: www.goodfrance.com  
 
Contactos Imprensa: 
Embaixada de França em Portugal 
ambafrance@hotmail.com 
http://www.ambafrance-pt.org/  
 
Atout France em Portugal 
Sylvia Frango – sylvia.frango@atout-france.fr 
Tel. 21 410 71 73 / Telm. 96 1300 791 
Bernadette Quintela – bernadette.quintela@atout-france.fr 
Tel. 21 406 92 99 / Tel. 91 2036 184 
www.rendezvousenfrance.com  
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