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O Politécnico de Leiria 
lançou na passada quarta-
feira, em Peniche, o livro 
“Do mar ao prato – biologia, 
ilustração e gastronomia”. A 
obra reúne gastronomia tra-
dicional e contemporânea, 
acompanhada de ilustração 
científica, resulta do contri-
buto de diversos docentes 
da Escola Superior de Tu-
rismo e Tecnologia do Mar 
e responde à crescente re-
levância da sustentabilidade 
dos recursos naturais, e à 
necessidade de contribuir 
para a sensibilização e edu-
cação ambiental dos consu-
midores, além da promoção 
do consumo responsável 
dos recursos marinhos.

O livro inclui, para cada 
recurso do mar, a sua bio-
logia/ecologia, o perfil nu-
tricional, a gastronomia 
tradicional e a gastronomia 
moderna, “salteada” com a 
arte da ilustração científica. 
Trata-se de uma aborda-
gem inovadora, que integra 
a ciência e a arte, e que se 
constitui num contributo efe-
tivo para a divulgação do 
património gastronómico na-
cional, para a dinamização 
das atividades económicas 

“Do mar ao prato” 
lançado em Peniche

diretamente relacionadas 
com as localidades costei-
ras, nomeadamente hote-
laria e restauração, assim 
como para a valorização da 
experiência turística.

Sérgio Leandro, subdi-
retor da Escola Superior de 
Turismo e Tecnologia do 
Mar e um dos autores do li-
vro, explica que “para as co-
munidades dependentes da 
pesca, a gastronomia do mar 
assume especial relevo para 
o seu desenvolvimento eco-
nómico, contribuindo para a 
promoção e atratividade do 
seu território, e consequente 
garante de muitos postos de 
trabalho. Além disso, a gas-
tronomia do mar constitui 

Patrícia Borges mostra o livro
um património cultural das 
comunidades costeiras, pelo 
que deve ser perpetuada e 
enriquecida por forma a ser 
apreciada no presente e re-
conhecida no futuro”.

“Do mar ao prato – bio-
logia, ilustração e gastrono-
mia” é da autoria de Sérgio 
Leandro, Pedro Salgado, 
Paulo Maranhão, Catarina 
Barraca, Catarina Correia, 
Patrícia Borges, docentes e 
investigadores do Politécni-
co de Leiria, e António Ale-
xandre, chef executivo do 
Lisboa Marriott. As ilustra-
ções são da responsabilida-
de do conceituado ilustrador 
científico português Pedro 
Salgado.


