
 
 

 
 

 

                              NOTA DE AGENDA 
15 de abril, 2020 

 

 

MINISTRA DA AGRICULTURA INAUGURA PRIMEIRA FEIRA DIGITAL DO QUEIJO 

DOP 

 

A Ministra da Agricultura, Maria do Céu Albuquerque, inaugura, esta quarta-feira, dia 

15 de abril, a primeira Feira Digital do Queijo DOP, em Oliveira do Hospital.  

 

A Feira do Queijo Serra da Estrela de Oliveira do Hospital estava agendada para os dias 

14 e 15 de março, mas acabou por ser cancelada devido à pandemia da COVID-19. A 

iniciativa surge, agora, em versão digital e a sua inauguração será transmitida em 

livestreaming, de forma a chegar ao maior número de pessoas, não esquecendo a 

importância deste setor para o país. 

A primeira Feira Digital do Queijo DOP (ao da Serra da Estrela juntam-se mais duas, do 

Rabaçal e da Beira Baixa) realiza-se através da plataforma DOTT, o maior shopping 

online português: https://dott.pt/pt/campaign/feira-do-queijo-dop, em parceria com os 

CTT, a Câmara Municipal de Oliveira do Hospital e a Comunidade Intermunicipal da 

Região de Coimbra (CIM Região de Coimbra). 

 

PROGRAMA 

 
 
11h45 Ministra da Agricultura inaugura a primeira Feira Digital do Queijo DOP 

 
 

Local:  Salão Nobre da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, Largo Conselheiro 

Cabral Metello, 3400-062 Oliveira do Hospital | Livestreaming (link será 

disponibilizado antes do início da cerimónia de inauguração da Feira Digital) 
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Os jornalistas que quiserem assistir a esta iniciativa, de forma presencial, devem 

inscrever-se através dos emails catarina.faria@ma.gov.pt ou rui.tomas@ma.gov.pt, 

pois existem limitações à sala onde se realiza o livestreaming. Caso desejem fazer 

perguntas, podem fazê-lo no final da sessão, por email ou por telefone. Podem 

também assistir ao evento por livestreaming. Iremos disponibilizar o link na manhã 

do evento. 

 

 

   
Disponíveis para qualquer esclarecimento adicional, enviamos os melhores 

cumprimentos 
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