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AZOREAN CHEESE FEST 

 

Srs. Jornalistas. 

 

Antes de mais, agradecemos a vossa presença nesta conferência de imprensa, que visa 

apresentar a primeira edição do Azorean Cheese Fest. Um evento em torno do Queijo, 

a realizar na Ilha São Jorge entre 31 de março e 09 de abril. 

 

A nossa pretensão é criar um evento referência ao nível do produto mais icónico da 

gastronomia açoriana e um dos pilares da economia da Região!  

 

Provenientes da natureza dos Açores, os queijos açorianos cada vez mais se afirmam 

como presença nas mesas de todo o país. A sua produção é alvo de curiosidade de 

quem nos visita e os seus sabores são incomparáveis. É cada vez mais fulcral tratar da 

sua valorização, de modo a aumentar as vendas para o exterior e desenvolver, de 

forma sustentável, as empresas que os produzem, dinamizando em paralelo as 

comunidades em que estão inseridas as suas unidades de produção. Foi este o ponto 

de partida para a iniciativa, que tem 4 partes complementares: 

1. Workshops para profissionais da restauração. 

2. Semana do Queijo nos restaurantes locais. 

3. Fórum dos produtores de queijo dos Açores. 

4. Azorean Cheese Fest, com palestras, exposição e venda de produtos.  

 

Workshops para profissionais da restauração e Semana do Queijo nos restaurantes 

locais. 

 

Os workshops para Profissionais de cozinha realizaram-se na Escola Profissional da Ilha 

São Jorge, de 7 a 10 do presente mês de Março, com Formadores da Escola 

Profissional da Praia da Vitória. Participaram 12 profissionais de restaurantes de São 

Jorge, das áreas de cozinha e serviço de sala. O objetivo do nosso projeto, com estes 

workshops, foi dotar o pessoal da restauração local de conhecimentos que lhes 

permitam ter tábuas de Queijo nas suas ementas e simultaneamente disporem de 

pratos com base no queijo. 
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O público poderá ver os resultados desses workshops de 31 de Março a 9 de Abril, em 

que se realizará a Semana do Queijo nos restaurantes aderentes a esta iniciativa. 

Aderiram o Restaurante Açor e o Restaurante Booka na Vila das Velas e o Restaurante 

Os Amigos na Vila da Calheta.  

Durante esta semana o público poderá deliciar-se com duas variantes de tábuas de 

queijos, um prato principal e uma sobremesa com base no queijo, à hora do jantar nos 

Restaurantes Booka e os Amigos e à hora do almoço e hora do jantar do Restaurante 

Açor. 

 

Aconselhamos vivamente à população que experimentem estes novos menus! 

 
Fórum dos produtores de queijo dos Açores. 

 
No que diz respeito à 3ª componente do projeto, iremos realizar no dia 7 de Abril um 
fórum com mais de uma dezena de Produtores de Queijo um pouco de toda a Região 
dos Açores, desde o Faial, Pico, Terceira, São Miguel, Graciosa e, claro, São Jorge. 
Pretende-se, no fórum, debater questões ligadas ao Setor, com o objetivo de 
identificar constrangimentos, encontrar soluções e possibilitar eventuais parcerias de 
forma a valorizar o queijo produzido nos Açores e aumentar as suas vendas. 
 
Organizado pela Comissão Organizadora do evento, composta pela Câmara do 
Comércio de Angra do Heroísmo, pelo Núcleo Empresarial da Ilha São Jorge, pela 
Confraria do Queijo São Jorge e pelas duas Câmaras Municipais da Ilha, este fórum 
realiza-se na Escola Profissional da Ilha São Jorge e será uma sessão exclusiva para os 
produtores convidados, com apoio e moderação do Professor José Matos da 
Universidade dos Açores. 
 
Após o Fórum, os produtores presentes vão ter, ainda, a oportunidade de participarem 
num workshop sobre novas tendência e inovação, com o chef RauL Sousa, da Escola 
Profissional da Praia da Vitória.  
 
Azorean Cheese Fest, com palestras, exposições, show cooking e venda de produtos  

 
No dia 08 de Abril teremos, então, na Escola Profissional da Ilha São Jorge o evento 
Azorean Cheese Fest aberto ao público. O evento conta com palestras sobre a temática 
do queijo em diferentes variáveis, exposição de trabalhos dos alunos das escolas de 
São Jorge, degustação e venda de queijos e outros produtos regionais, e show cooking 
sobre a temática do queijo. 
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A iniciativa começa a partir das 09h30 e às 10h00 iniciam-se as palestras no Auditório 
da Escola Profissional, com a sessão de abertura. No âmbito destas palestras teremos 3 
painéis principais: 
 
Painel 1 - «O Queijo de São Jorge – história, património e turismo» - às 10h15, em 
que será abordada a História Queijo São Jorge e Perspetiva local pela Confraria do 
Queijo São Jorge; 
 
O Dr. Eduardo Guimarães, conhecido de todos nós como Mentor e coordenador de 
diversos projetos de desenvolvimento local que mobilizam o património local como 
recurso de desenvolvimento, irá falar-nos do Património, Recurso de 
Desenvolvimento;  
 
E o Sr. António Almeida, da Confraria do Leite dos Açores, irá desenvolver a temática 
dos Roteiros agro culturais.  
 
O painel será moderado pelo empresário jorgense António Pedroso. 
 
Após o primeiro painel, teremos um show cooking sobre queijo, para abrir o apetite 
para o almoço. 
 
Painel 2 - «O Queijo – dos Açores para o Mundo» - depois do almoço, às 14h30.  
 
O Dr. José Matos Universidade dos Açores vai-nos falar um pouco sobre o 
“Processamento do Queijo nos Açores”; 
 
Segue-se a Dra. Maria Marramaque, da Associação Nacional dos Industriais de Lacticínios, 
com o tema da “Produção e consumo de queijo em Portugal”; 
 
Cabe ao Dr. Pedro Pimentel, da Centromarca, dar-nos uma “Perspetiva Internacional no 
âmbito do Consumo e Exportação”. 
 
O painel será moderado pela jornalista da RTP-Açores, Liliana Andrade. 
 
Após uma pausa para café, e novo show cooking, inicia-se, pelas 17h00, o Painel 3 - «O 
Queijo, as tendências e oportunidades», com a apresentação das “Tendências e Novas 
Oportunidades em Queijos” pela Dra. Ana Fernandes da Milkpoint.PT; 
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Seguidamente a Dra. Rita Santos e Engº João Fernandes da SONAE vão-nos fazer uma 
apresentação sobre os “Queijos açorianos e as oportunidades nas grandes superfícies 
nacionais”,  
 
Terminando este painel com a identificação das “Oportunidades em lojas especializadas e 
na restauração”, pela Dra. Maria João Oliveira, da empresa DosQueijos. 
 
O painel será moderado pela Técnica Superior nos serviços de ilha da Vice-Presidência, 
Emprego e Competitividade Empresarial do Governo Regional dos Açores, Paula 
Bettencourt.  
 
A sessão de encerramento deste ciclo de palestras será às 19h00. Como já referi, pelo 
meio teremos dois momentos de show cooking pelo Chef Raul Sousa da Escola 
Profissional da Praia da Vitória, mas também a possibilidade de aquisição de queijos de 
praticamente todas as ilhas dos Açores, e a exposição de trabalhos dos alunos das escolas 
de São Jorge.  
 
Convidamos toda a população a participar neste evento, não só os entusiastas pelo 
queijo, mas todos aqueles que, de alguma forma, valorizam a produção local, e acreditam 
no potencial dos nossos produtos, e na capacidade de inovação de forma a atingirmos 
outros mercados. A participação é livre, mas necessita de inscrição prévia, de modo a 
garantir lugar para todos os interessados. As inscrições podem ser feitas através do 
Núcleo Empresarial da Ilha de São Jorge.  
 
É importante realçar que este será o primeiro evento do género na Região, em torno do 
Queijo. Começa no coração dos Açores onde se produz um dos queijos com mais prémios 
a nível Nacional – o Queijo São Jorge.  
 
Não podemos terminar sem realçar que a iniciativa tem o cofinanciamento do Programa 
Operacional Açores 2020, e de expressar o nosso agradecimento aos parceiros na 
iniciativa: Confraria do Queijo de São Jorge, Câmara Municipal, de Velas, Câmara 
Municipal da Calheta, Escola Profissional da Ilha de São Jorge e Escola Profissional da 
Praia da Vitória. 
 
Contamos com toda a população para nos ajudar a valorizar este produto tão nosso e tão 
fundamental para e economia da nossa Região! 
 
 
Velas, 21 de Março de 2017. 


