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OVOS MATINADOS DA CAC 
SÃO OS OVOS OFICIAIS DAS  7 MARAVILHAS DA NOVA GASTRONOMIA®  

 

Pelo terceiro ano consecutivo, os ovos Matinados da Companhia Avícola do Centro (CAC) 
voltam a patrocinar as 7 Maravilhas®, uma iniciativa destinada a valorizar todo o sector da 
restauração, dar alento à produção nacional e promover as profissões e o ensino na área 
da gastronomia.  

 “É com orgulho que os ovos Matinados patrocinam, pelo terceiro ano consecutivo, esta 
iniciativa. A distinção de ser uma das 7 Maravilhas é hoje um poderoso ícone de 
marketing e de comunicação dentro e fora de Portugal. A eleição das 7 Maravilhas 
permite a criação de roteiros turísticos que exploram o melhor que Portugal tem para 
oferecer, sendo tal de sobeja importância dado o contexto que vivemos atualmente”, 
destacou Manuel Sobreiro, presidente do Conselho de Administração da empresa 
sediada em Bidoeira de Cima, Leiria.  

Em 2021, a 10.ª edição das 7 Maravilhas® é dedicada à Nova Gastronomia.  
As categorias a concurso são petiscos, vegetariana, vegana, peixe e marisco, carne, 
cozinha molecular e doçaria.  

Os 140 finalistas regionais serão votados através do voto popular, por categoria, a realizar 
em direto com a RTP 1, nos meses de Julho, Agosto e Setembro.  

A marca Matinados tem vindo a afirmar-se como âncora da CAC, registando, desde 2012, 
crescimentos anuais superiores a 30%. Esta marca tem contribuído, igualmente, para 
mudar as tendências de consumo e consolidar o conceito da produção ao ar livre.   

"A presença dos Ovos Matinados nas 7 Maravilhas relembra-nos a belíssima eleição de 
2019, dos Doces, e transporta-nos para o universo dos pequenos prazeres que os 
portugueses adoram e que fazem parte do nosso dia-a-dia. Com esta associação, temos 
a convicção que os Matinados vão igualmente acertar no coração de todos os 
portugueses e serem cada vez mais a escolha dum número mais alargado de 
consumidores.” afirma Luis Segadães, presidente das 7 Maravilhas® 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

		

    
 
 

O Conselho Científico é um órgão constituído para apoiar a organização do concurso na 
elaboração do regulamento, na verificação das candidaturas e nas tomadas de decisão, 
tendo o objetivo de libertar a Organização de quaisquer tomadas de posição face aos 
candidatos a concurso, assegurando por isso, a máxima idoneidade, independência e 
equidistância do processo.  
As 7 Maravilhas da Nova Gastronomia® contam com os seguintes 7 membros no Conselho 
Científico: 
 

• AHRESP - Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal 
• ACPP - Associação Cozinheiros Profissionais de Portugal  
• APN - Associação Portuguesa de Nutrição  
• Escolas do Turismo de Portugal  
• RIPTUR - Rede de Instituições Públicas do Ensino Superior Politécnico 
• Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural 
• Ministério da Economia e Transição Digital 

 

VISTA ALEGRE  Troféu Oficial 

RTP   Televisão Oficial 
SICAL   Café Oficial 
CEPSA  Rede de Postos de Abastecimento e Gás Oficial 
ALTICE PORTUGAL   Parceira Tecnológica 
MATINADOS   Ovos Oficiais 
VISTA ALEGRE  Troféu Oficial 
BRAGARD  Jaleca Oficial 

Todo o processo de eleição e ́auditado pela empresa internacional de auditores PwC.  

 
Para mais informações: info@7maravilhas.pt 
 


