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MEm sábado de Aleluia, a Queima do Judas abria 
o apetite para os folares acabadinhos de sair 
do forno. Após o espetáculo de fogo em noite 

escura da queima daquele que traiu Jesus, tradição tão 
cristã como pagã, todos corriam para a cozinha para 
provar os folares.

Amassados no dia anterior e após uma longa levedura, 
eram tendidos em forma circular ou em meia-lua e 
cozidos em forno, primeiro quente, e depois brando para 
que a parte do miolo ficasse húmida e mais consistente. 

Não é que não se pudesse comer folares fora da Páscoa, 
mas no sábado de Aleluia tinha outro sabor. De imediato, 
era sabor que nos acalmava as privações da Quaresma 
e, num segundo, nos lembrava todo o caminho iniciado 
com a Quarta-feira de Cinzas até à luz terna e calma dos 

candeeiros e das velas da procissão dos Passos do Senhor, 
o cheiro do ramo de oliveira e alecrim do Domingo de 
Ramos e a alegria do Domingo de Páscoa.

Renasce a natureza e também a esperança na abundância. 
Os folares disso são prova ou não fossem feitos com 
farinha de trigo, cereal maior e mais considerado ao 
longo da linha do tempo da história da alimentação.

Sim, de trigo. Porque assim seria mais fofo, mais leve, mais 
alvo. Porque na mistura com os ovos, com o açúcar, com 
a banha, com o azeite, com o leite ou com a manteiga, 
resultaria numa receita, simples, mas extraordinária. 

Feitos com o centeio, cereal mais pesado e mais grosseiro, 
nunca o resultado seria tão bom. Sim, de trigo. Porque 
o alimento enquanto oferta de agradecimento é uma 

OS FOLARES
Artigo

Olga Cavaleiro

“...tradição tão cristã como pagã, 
todos corriam para a cozinha para 

provar ...”
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procura constante do melhor que podemos dar. Por isso, 
ainda que muitas regiões de Portugal não beneficiassem 
de uma geografia disponível para a produção do trigo, 
na Páscoa, nunca ali faltaram os folares feitos com a 
melhor farinha. Na dádiva feita agradecimento, nunca o 
possível fechou a porta ao impossível. 

Por isso, temos o Folar da Guarda, região que pelo relevo 
e pelas temperaturas nunca foi terra para produção 
abundante de trigo, mas que é feito com a melhor farinha 
deste cereal nobre. O azeite, a aguardente e os ovos 
fazem um pão, que não é doce pois não leva açúcar, mas 
que a todos sabe bem porque faz lembrar esta época de 
celebração da semente que renasce após os duros meses 
de Inverno.

Se na Beira Alta domina o Folar feito com azeite e sem 
açúcar, já na Beira Litoral o trigo moído em mós alveiras 
dá origem à farinha certa para se fazerem os folares que 
em cada terra são oferta dos padrinhos aos afilhados. 
Pelas terras mais planas e mais quentes das nossas Beiras 
acontece o esplendor dos pães doces da Páscoa. Bolo 
das Alhadas, Folar de Ílhavo, Bolo de Cornos, Folar dos 
Padrinhos, Folar das 24 horas, Folar com Ovos, Bolo de 
Ançã, simplesmente Folar.

Cada terra encontrou a receita original para o seu pão 
doce de oferta na Páscoa. Cada comunidade soube servir 
o propósito de encontrar a melhor combinação entre a 
farinha de trigo, os ovos, a manteiga e o leite. Incrível 
como, ora a quantidade de cada um dos ingredientes, 
ora a escala e a ordem dos mesmos, resultou em sabores 
tão distintos.    

“... o alimento enquanto oferta de agradecimento é uma 
procura constante do melhor...”



CONFRARIA DA BROA D’AVANCA
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1. de FoRma sucinta deFina as linhas mestRas do PatRimónio 
cultuRal gastRonómico, ou de PRodutos que a conFRaRia d´avanca 
PReseRva, investiga e divulga.

– A Confraria da Broa d´Avanca procura preservar o 
legado tradicional da cultura do milho, muito espalhada 
na nossa região, apesar do regime de minifúndio, e com 
ela, a base da alimentação das nossas gentes em tempos 
cada vez mais recuados, mas não distantes dos atuais.

O milho, nas suas variedades regionais (milho branco, 
milho amarelo e milho pego), era moído nos muitos 
moinhos de água existentes na nossa região e depois 
transformado em pão (broa), quando, entre nós, o pão de 
trigo era um luxo só acessível às famílias mais abastadas 
que, mesmo assim, para consumo diário de todo o 
pessoal da casa, possuíam nos seus lares um forno de 
cozer broa, bem como os acessórios necessários.

A masseira, a pá de desenfarinhar, a escudela de 
bandejar o pão, o sorrascadouro (pau comprido) para 
atiçar, distribuir e varrer o brasido resultante da queima 
da lenha, a pá (de madeira) de meter no forno os bolos 
e as broas para cozer e a pá (metálica) para tirar o bolo 
de milho, cuja cozedura não poderia durar muito mais 
de uma hora, e as broas que se mantinham no forno 

durante a noite para o dia seguinte. 

O fermento utilizado para levedar a massa era constituído 
por um punhado de massa conservada da cozedura 
anterior, normalmente semanal. As catuais variedades 
de milhos híbridos ou transgénicos ainda não tinham 
aparecido e, na nossa região, o milho constituía a base 
da alimentação humana e animal.

2. como PodeRia aPResentaR a vossa conFRaRia?

– A nossa Confraria é constituída por confrades que, na 
sua maioria, ainda preservam nas suas famílias a tradição 
de fabrico de broa na forma tradicional e o cultivo das 
variedades regionais do milho, esforçando-se para que 
não se perca a tradição, apesar dos novos processos 
industriais e da vulgarização do pão de trigo sob 
formatos, sabores e qualidade diferente dos costumes 
tradicionais.

3. sinteticamente exPlique a imPoRtância do vosso PRoduto na 
alimentação e na gastRonomia da comunidade, da Região, do País 
e/ou de outRos Países.

– A industrialização do País, nomeadamente, a partir de 
meados do século passado, conduziu a que a agricultura 

“... o pão de trigo era um luxo 

só acessível às famílias mais 

abastadas...”
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“... confrades que, na sua maioria, ainda preservam nas suas famílias a 

tradição de fabrico de broa na forma tradicional e o cultivo das variedades 

regionais do milho, esforçando-se para que não se perca a tradição...”
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tenha sido também mecanizada e integrados na indústria 
e no comércio os braços que outrora não tinham outra 
ocupação senão a lavoura de subsistência. 

Atualmente, entre nós, a lavoura apenas subsiste, através 
da agropecuária, nomeadamente na produção de carne 
e leite, com o consequente abandono de leiras de cultivo 
que outrora alimentaram a população que não tinha 
outra alternativa se não a broa cozida em casa.

Os modernos métodos de panificação industrial, inclusive 
de pão de milho, não substituem de modo nenhum o 
paladar, a consistência e a duração das broas amassadas 
pelos braços robustos das nossas “donas de casa”, com 
experiência adquirida através de muitas gerações.

4. exPlique abReviadamente a oRigem desse(s) PRoduto(s) e/ou 
esPecialidades culináRias. FoRam objeto de classiFicação e/ou 
ceRtiFicação? 

– A origem da broa de Avanca, assim como das 
localidades vizinhas da região do Baixo Vouga, está 
descrita nas alíneas anteriores. A broa ainda não foi 
objeito de classificação ou certificação, está registada 

como Produto Regional. Contudo, tendo em conta a 
urbanização crescente da população, com o abandono 
da agricultura tradicional, em breve se tornará necessária 
e urgente a preservação desta verdadeira riqueza 
cultural, pelo menos, a nível local e regional.

5. nos caPítulos levados a eFeito Pela conFRaRia da bRoa 
d´avanca, que PRoPósitos PRivilegiam?

– Nos nossos Capítulos, privilegiamos a degustação 
da broa original, e também sob variadas receitas 
em combinação com outros produtos alimentares. 
Divulgamos o processo tradicional de fabrico da broa, bem 
como, as instalações e utensílios agrícolas tradicionais, os 
moinhos recuperados e em funcionamento e respetivas 
levadas.

6. PaRa além dos caPítulos enumeRe outRas atividades levadas a 
eFeito com RegulaRidade Pela vossa conFRaRia. 

– Faz parte do Plano de Atividades da confraria da Broa 
D´Avanca, a Matança do Porco em Moldes Tradicionais, 
no mês de Março, a Rota dos Moinhos, visita a todos os 
Moinhos da Região que estejam em funcionamento, 
no mês de Abril, o Ciclo do Milho, sementeira, corte da 
bandeira, corte do Milho, Desfolhada para as Crianças 
e Adultos, a “ Feirinha Solidária “, no centro da Vila de 
Avanca, promovemos a “Gastrobroa “, com a participação 
dos Restaurantes locais.

Procuramos estar presentes nas várias exposições da 
atividade agrícola regional, participamos e colaboramos 
quando solicitados pela F.P.C.G.

“... tendo em conta a urbanização crescente da população, 
com o abandono da agricultura tradicional, em breve 
se tornará necessária e urgente a preservação desta 

verdadeira riqueza cultural.:.”
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7. a conFRaRia tem PRoduzido e Publicitado tRabalhos de 
investigação e PRomoção dos PRodutos e do ReceituáRio local e 
Regional?

– Temos feito divulgação de panfletos apropriados à 
produção local da broa.

9. descReva Resumidamente qual o imPacto dessas atividades, ações 
e tRabalhos junto da autaRquia, outRas autoRidades, comunidade 
local e Região.

– Muito embora tenhamos o apoio das autarquias 
municipal e local (Câmara Municipal de Estarreja e Junta 
de Freguesia de Avanca) e de instituições locais, ainda 

não lográmos obter a dimensão que pretendemos 
alcançar para o prestígio da Broa de Avanca.

10. a conFRaRia da bRoa d’ avanca é habitualmente convidada 
PaRa estaR PResente ou PaRticiPaR em atos PRomovidos Pelo PodeR 
local, Regional ou nacional? em caso aFiRmativo diga quais, como 
e com que Resultados PaRa a conFRaRia.

– Normalmente somos convidados para eventos vários, 
aos quais procuramos responder com a presença de 

alguns confrades.
11. na sua oPinião o tRabalho desenvolvido Pela vossa conFRaRia 
é Reconhecido na comunidade e na Região? – sim, tanto quanto 
nos aPeRcebemos, a nossa conFRaRia é Reconhecida a nível local, 
Regional e até nacional.

A Confraria tem parcerias ou protocolos de cooperação 
com outras Confrarias e/ou Federações/Associações de 
Confrarias? A Confraria da Broa D´Avanca tem protocolos 
com a Camara Municipal de Estarreja e com a Junta 
de Freguesia de Avanca, e sempre que é convidada a 
participar nos eventos promovidos pelas mesmas, a 
sua presença é notada, faz parte dos órgãos socias da 
Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas, 
tem bom relacionamento com as Confraria Federadas 
e não Federadas e isso reflete-se na presença dos seus 
Capítulos.

12. no ano 2000, a gastRonomia Foi classiFicada como PatRimónio 
cultuRal imateRial. que consideRações Faz desta classiFicação?

– Consideramos a classificação como o reconhecimento 
oficial de um conhecimento cultural secular com 
dimensão supranacional.

13. na sua oPinião Faz sentido PoRtugal aPResentaR uma 
candidatuRa da cozinha PoRtuguesa como PatRimónio cultuRal da 
humanidade? 

– Sim, na medida em que a gastronomia portuguesa é 
essencialmente composta pela “dieta mediterrânica”, 
com a utilização de produtos naturais com o mínimo de 
adição de ingredientes artificiais.

“... um papel importante na promoção turística devido à 
diversidade dos microclimas,regiões e costumes e produtos 

gastronómicos e de folclore...”
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14. como deFiniRia a gastRonomia PoRtuguesa?

– Uma gastronomia natural, diversificada e saudável.

15. que PaPel consideRa que a gastRonomia desemPenha na 
PRomoção tuRística do País?

– Tem um papel importante na promoção turística devido 
à diversidade dos microclimas, regiões e costumes e 
produtos gastronómicos e de folclore.

16. como seRia Possível conseguiR a inteRnacionalização da nossa 
gastRonomia?

– Através de Exposições Gastronómicas de nível nacional 
e internacional.

17. o que Pensa das Recentes modiFicações oPeRadas na “nona 
aRte”? 

 – É uma Revista direcionada para a Promoção e 
Divulgação da melhor Gastronomia Nacional, e como 
é orientada pela Federação Portuguesa das Confrarias 
Gastronómicas, é bem divulgada através das redes 
sociais, o que permite uma leitura cómoda e fácil.

No entanto também poderia ser colocada em suporte 
de papel, porque ainda há a tradição de ver e comprar 
Revistas de Gastronomia.
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Naturalidade:
França (mas já estou em Portugal á 28 anos em 
Andorinha-Coimbra)

Idade: 34 anos

Principais influências:
Tradição, memórias, produto e produtor

Chefe de referência:
Todos os que me fizeram crescer e ser a pessoa que sou 
hoje

Maior conquista:
A minha equipa e os projetos que tenho organizado na 
defesa do produto e produtor

O que mais destaca na gastronomia portuguesa:
Sabor, produto, diversidade e sua história

Sugestão de Ementa (entrada, prato sobremesa) para 
esta estação

Entrada:Papas laberças com petinga e azeitona retalhada

Prato: Negalhos com batata cozida e grelos

Sobremesa: Pastel de Tentúgal

CHEF À MESA - TONY SALGADO
Executive Chef

PESTANA PALÁCIO DO FREIXO, POUSADA & NATIONAL MONUMENT
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No âmbito das celebrações do Dia Nacional da 
Gastronomia Portuguesa, edição 2018, à semelhança 
do trabalho que a Federação vemo de cooperação 
com as Escolas de Hotelaria Turismo de Portugal para o 
desenvolvimento de actividades de interacção entre as 
Confrarias e os alunos das Escolas de Hotelaria e Turismo 
de todo o país. 

Tendo como objectivo a divulgação da gastronomia 
tradicional portuguesa, estas visitas têm proporcionado 
um maior conhecimento do receituário português, quer 

no que respeita à história, quer no que respeita à cultura. 

Aqui deixamos o testemunho dessas visitas à Escola de 
Hotelaria e Turismo de Coimbra em 2017 pelas confrarias:

 - Confraria Gastronómica do Cabrito e da Serra do 
Caramulo

- Confraria dos Sabores da Abóbora

 - Confraria do Chícharo

ESCOLAS DE HOTELARIA E TURISMO
2017
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No ano de 2018 a FPCG  entendeu que seria oportuno 
proporcionar experiências cruzadas que fossem além dos 
limites territoriais alargando o conhecimento disponível. 

Assim a ideia foi levar Confrarias de territórios mais 
distantes das Escolas e assumiu com maior empenho o 
reforçar da presença do binómio gastronomia/vinhos 
assumindo a presença de confrarias enófilas que 
permitiram a cumplicidade necessária às tradições da 
mesa.

Já no ano de 2018 deixamos o testemunho da Visita 

da Confraria dos Gastrónomos da Região do Algarve à 
Escola de Hotelaria e Turismo de Faro em Fevereiro.

Em Março decorreram as Visitas à Escola de Hotelaria e 
Turismo de Coimbra pelas:

 - Confraria Gastronómica “O Moliceiro”. 

- - Confraria da Broa d´Avanca; 

 - Confraria do Bolo de Ançã;

ESCOLAS DE HOTELARIA E TURISMO
2018
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No passado dia 3 de Fevereiro, a Federação 

Portuguesa das Confrarias Gastronómicas e a 

Confraria do Butelo e da Casula, organizaram 

um Encontro de Confrarias em Bragança. Nesse encontro 

estiveram presentes as seguintes confrarias: Confraria 

da Lampreia de Penacova, Confraria Gastronómica “As 

SAINHAS” de Vagos, Confraria Gastronómica da Maçã 

Portuguesa, Confraria do Arinto de Bucelas, Confraria 

do Queijo Serra da Estrela, Confraria da Broa d´Avanca, 

Confraria da Fogaça da Feira, Confraria das Tripas à 

moda do Porto, Confraria da Raça Arouquesa, Confraria 

Gastronómica do Cabrito da Serra do Caramulo, 

Confraria do Anho assado com arroz de forno, Confraria 

da Geropiga de Moinhos e arredores, Confraria do Nabos 

e Companhia, Confraria do Presunto e da Cebola do vale 

do Sousa, Real Confraria da Cebola, Confraria do Pão, da 

Regueifa e do Biscoito de Valong , Confraria do Queijo do 

Rabaçal, Confraria do Arroz de Aba de Cinfães, Confraria 

das Almas Santas da Areosa e do Leitão, Confraria 

dos Sabores da Abóbora, Confraria do Camarão e da 

Caldeirada de Espinho, Confraria da Pastinaca e do Pastel 

de Molho da Covilhã, Confraria Gastronómica do Dão, 

Confraria dos Carolos e das Papas de Milho, Confraria 

Gastronómica “O Moliceiro”, Confraria Gastronómica da 

Gândara, Confraria das Sardinhas Doces de Trancoso, 

Confraria da Doçaria Conventual de Tentúgal, Confraria 

ENCONTRO DE CONFRARIAS EM BRAGANÇA
Elogio à Cozinha Transmontana
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da Sopa do Vidreiro, Confraria do Butelo e da Casula, 

Confraria do Javali, Confraria Enogastronómica Sabores 

do Botaréu, Confraria da Gastronomia do Ribatejo, 

Confraria dos Gastrónomos da Região de Lafões, 

Confraria dos Rojões da Bairrada, Confraria de Pias - 

Monção, Academia Madeirense das Carnes / Confraria 

Gastronómica da Madeira, Confraria da Chanfana, 

Confraria do Granito, Confraria do Galo de Barcelos, 

Confraria Gastronómica das Casulas do Mogadouro, 

“...os presentes puderam ouvir as apresentações da Chefe Justa Nobre - Cozinhar as
 Origens, que falou da influência da sua origem e dos sabores da memória na sua forma 

de cozinhar...”
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Muitas foram as Confrarias que se deslocaram 

a Bragança para participarem nos vários 

momentos do dia. Durante a manhã, o 

programa centrou-se no Colóquio: “ELOGIO À COZINHA 

TRANSMONTANA - Ouvir a memória”, os presentes 

puderam ouvir as apresentações da Chefe Justa Nobre 

- Cozinhar as Origens, que falou da influência da sua 

origem e dos sabores da memória na sua forma de 

cozinhar. Coube depois ao Dr. Armando Fernandes 

apresentar a Carta Gastronómica de Bragança - Memórias 

dos comeres.

Depois do almoço onde predominaram os sabores 

transmontanos do Butelo e das Casulas, seguiu-

se a cerimónia solene de Elogio à Cozinha 

Transmontana. Momento de alguma solenidade, atraiu 

as atenções de todos os visitantes presentes, pelo 

colorido, pelo simbolismo, pela alegria de todos os 

Confrades. Foi uma homenagem sentida por todos e que 

teve como ponto alto a leitura do Reino Maravilhoso de 

Miguel Torga.

“... atraiu as atenções de todos os 
visitantes presentes, pelo colorido, 
pelo simbolismo, pela alegria de 

todos os Confrades...”
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MVou falar-lhes dum Reino Maravilhoso. Embora 
muitas pessoas digam que não, sempre houve 
e haverá reinos maravilhosos neste mundo. O 

que é preciso, para os ver, é que os olhos não percam 
a virgindade original diante da realidade, e o coração, 
depois, não hesite.

Ora, o que pretendo mostrar, meu e de todos os que 
queiram merecê-lo, não só existe, como é dos mais belos 
que se possam imaginar. Começa logo porque fica no 
cimo de Portugal, como os ninhos ficam no cimo das 
árvores para que a distância os torne mais impossíveis 
e apetecidos. E quem namora ninhos cá de baixo, se 
realmente é rapaz e não tem medo das alturas, depois 
de trepar e atingir a crista do sonho, contempla a própria 
bem-aventurança.

Vê-se primeiro um mar de pedras. Vagas e vagas sideradas, 
hirtas e hostis, contidas na sua força desmedida pela 
mão inexorável dum Deus criador e dominador. Tudo 
parado e mudo. Apenas se move e se faz ouvir o coração 
no peito, inquieto, a anunciar o começo duma grande 
hora. De repente, rasga a crosta do silêncio uma voz de 
franqueza desembainhada:

- Para cá do Marão, mandam os que cá estão!...

Sente-se um calafrio. A vista alarga-se de ânsia e de 
assombro. Que penedo falou? Que terror respeitoso se 
apodera de nós?

Mas de nada vale interrogar o grande oceano megalítico, 
porque o nume invisível ordena:

UM REINO MARAVILHOSO
(Trás-os-Montes)

Miguel Torga

“... como os ninhos ficam no cimo 
das árvores para que a distância 

os torne mais impossíveis...”
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- Entre!

A gente entra, e já está no Reino Maravilhoso.

A autoridade emana da força interior que cada qual traz 
do berço. Dum berço que oficialmente vai de Vila Real a 
Chaves, de Chaves a Bragança, de Bragança a Miranda, 
de Miranda a Régua.

Um mundo! Um nunca acabar de terra grossa, fragosa, 
bravia, que tanto se levanta a pino num ímpeto de subir 
ao céu, como se afunda nuns abismos de angústia, não 
se sabe por que telúrica contrição.

Terra-Quente e Terra-Fria. Léguas e léguas de chão 
raivoso, contorcido, queimado por um sol de fogo 
ou por um frio de neve. Serras sobrepostas a serras. 
Montanhas paralelas a montanhas. Nos intervalos, 
apertados entre os rios de água cristalina, cantantes, a 
matar a sede de tanta angústia. E de quando em quando, 
oásis da inquietação que fez tais rugas geológicas, um 
vale imenso, dum húmus puro, onde a vista descansa 
da agressão das penedias. Mas novamente o granito 
protesta. Novamente nos acorda para a força medular de 
tudo. E são outra vez serras, até perder de vista.

Não se vê por que maneira este solo é capaz de dar pão e 
vinho. Mas dá. Nas margens de um rio de oiro, crucificado 
entre o calor do céu que de cima o bebe e a sede do leito 
que de baixo o seca, erguem-se os muros do milagre. 

Em íngremes socalcos, varandins que nenhum palácio 
aveza, crescem as cepas como os manjericos às janelas. 
No Setembro, os homens deixam as eiras da Terra-Fria e 
descem, em rogas, a escadaria do lagar de xisto. Cantam, 
dançam e trabalham. Depois sobem. E daí a pouco há sol 
engarrafado a embebedar os quatro cantos do mundo.

A terra é a própria generosidade ao natural. Como num 
paraíso, basta estender a mão.

Bata-se a uma porta, rica ou pobre, e sempre a mesma 
voz confiada nos responde:

- Entre quem é! Sem ninguém perguntar mais nada, sem 
ninguém vir à janela espreitar, escancara-se a intimidade 
duma família inteira. O que é preciso agora é merecer a 
magnificência da dádiva.

Nos códigos e no catecismo o pecado de orgulho é dos 
piores. Talvez que os códigos e o catecismo tenham 

“... raivoso, contorcido, queimado 
por um sol de fogo ou por um frio de 

neve...”
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razão. Resta saber se haverá coisa mais 
bela nesta vida do que o puro dom de 
se olhar um estranho como se ele fosse 
um irmão bem-vindo, embora o preço da 
desilusão seja às vezes uma facada.

Dentro ou fora do seu dólmen (maneira 
que eu tenho de chamar aos buracos 
onde vive a maioria) estes homens não 
têm medo senão da pequenez. Medo 
de ficarem aquém do estalão por onde, 
desde que o mundo é mundo, se mede 
à hora da morte o tamanho de uma 
criatura.

Acossados pela necessidade e pelo 
amor da aventura emigram. Metem 
toda a quimera numa saca de retalhos, 
e lá vão eles. Os que ficam, cavam a vida 
inteira. E, quando se cansam, deitam-se 
no caixão com a serenidade de quem 
chega honradamente ao fim dum longo 
e trabalhoso dia.

O nome de Trasmontano, que quer dizer 
filho de Trás-os-Montes, pois assim se 
chama o Reino Maravilhoso de que vos 
falei. 

Miguel Torga
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A Federação Portuguesa das Confrarias 

Gastronómicas, realizou a sua Assembleia 

Geral Ordinária para aprovação de Relatório de 

Actividades e Contas de 2017 no passado dia 21 de Abril 
em Ponta Delgada - Açores.

Excelentemente recebidos pela Confraria dos 

Gastrónomos dos Açores as Confrarias presentes tiveram 

oportunidade de discutir e aprovar o Relatório de 

Actividades e contas 2017 e que publicamos na integra.

Para além da presença na Assembleia Geral, as 

Confrarias que se deslocaram a Ponta Delgada, tiveram 

ainda a oportunidade de visitar alguns dos locais mais 

emblemáticos da ilha de S. Miguel estiveram ainda 

presentes nas cerimónias capitulares das Confrarias do 

Chá Porto Formoso e da Confraria dos Gastrónomos dos 

Açores.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA 
FEDERAÇÃO PORTUGUESA DAS CONFRARIAS 

GASTRONÓMICAS
Açores
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Confrarias Presentes:

Real Confraria das Cebolas;

Confraria da Fogaça da Feira;

Confraria dos Rojões Da Bairrada com 
Grelo e batata à Racha; 

Confraria da Castanha; 

Confraria Gastronómica O Rabelo;

Confraria Gastronómica “O Moliceiro”; 

Confraria da Gastronomia do Ribatejo; 

Confraria da Doçaria Conventual de 
Tentúgal;

Confraria Gastronómica As “Saínhas” de 
Vagos;

Confraria do Queijo do Rabaçal;

Confraria da Raça Arouquesa;

Confraria Gastronómica da Maçã 
Portuguesa; 

Confraria Gastronómica do Mar;

Confraria do Anho Assado com arroz de 
Forno.
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A promover, no Restaurante Oficina, o Encontro de 
Confrarias que irá decorrer em Bragança, no dia 3 
de Fevereiro, no âmbito do programa do Festival 

do Butelo e das Casulas. Ser Brigantino por um Dia e 
descobrir a genuinidade e a tradição de Bragança.

Marco Gomes e a sua equipa marcaram esta apresentação 
com uma refeição onde a inovação e a tradição nos 
mostraram o melhor da gastronomia brigantina.

ALMOÇO DE PROMOÇÃO DO ENCONTRO 
DE CONFRARIAS EM BRAGANÇA

Notícias

25 de janeiro de 2018
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A Sra. Presidente da FPCG, Olga Cavaleiro, 
foi convidada a estar presente no 14º 
ENCONTRO INTERNACIONAL DE CONFRARIAS 

GASTRONÓMICAS E ENÓFILAS - XANTAR 2018 para 
apresentar o tema: “O movimento confrádico em 
Portugal”, o Encontro realizou-se no dia 2 de Fevereiro em 
Ourense e contou com a presença de diversas Confrarias.

14º ENCONTRO INTERNACIONAL DE 
CONFRARIAS GASTRONÓMICAS E 

ENÓFILAS -  XANTAR 2018
Notícias
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A Federação Portuguesa das Confrarias 
Gastronómicas, este presente na BTL no dia 28 de 
Fevereiro, a convite da Turismo Centro de Portugal 

a participar numa recepção para Hosted Buyers, foi uma 
oportunidade para dar a conhecer os nossos produtos a 
agentes económicos ligados ao turismo.

Estiveram presentes as seguintes confrarias:

Confrarias das Tripas à moda do Porto;
Confraria da Doçaria Conventual de Tentúgal;
Confraria da Gastronomia do Ribatejo;
Confraria Gastronómica de Almeirim;
Confraria Gastronómica de Sousel;
Confraria da Caldeirada e do Camarão de Espinho; 
Confraria dos Carolos e Papas de Milho;
Confraria dos Nabos e Companhia;
Confraria do Bolo de Ançã;
Confraria do Vinho Arinto de Bucelas;
Confraria da Gastronomia e do Bolo Podre de Montemuro;
Confraria do Queijo do Rabaçal;
Confraria do Chícharo;
Confraria dos Sabores da Abóbora;
Confraria Gastronómica “As Saínhas” de Vagos;
Confraria Gastronómica “O Moliceiro”; 
Confraria do Vinho de Lamas;
Confraria da Geropiga de Moinhos;
Confraria da Lampreia de Penacova;
Confraria Gastronómica da Amadora

PRESENÇA NA BTL
Notícias
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Após o sucesso das duas edições anteriores, a 
Universidade Europeia|Laureate International 
Universities, com o apoio da Secretaria de Estado do 
Turismo e do Turismo de Portugal (IP), lançaram em 2018 
a terceira edição do Tourism Train Experiences.

Esta iniciativa teve como principais objetivos: potenciar 
o turismo no Alentejo e valorizar o comboio como meio 
de transporte para aceder a esta região. 

Sob a égide dos temas:

Évora: História lendas e tradições – lendas e mitos;
Vila Viçosa: O Alentejo do antigamente – Hábitos e 
costumes;
Alvito: Experiências com história – Património;
Cuba: Saberes do Alentejo – Tradições;
Mértola: Ecoexperiências no Alentejo – Ecologia;
Beja: Arte popular – Arte e Cultura;
Vendas Novas: Sabores alentejanos – Gastronomia e 
vinhos

Cerca de 200 alunos das áreas de turismo e hotelaria, 
trabalharam em diversos projectos que após a selecção 
serão integrados num programa de aceleração em 
parceria com o Turismo de Portugal.

A Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas 
foi convidada mais uma vez  a integrar a comissão de 
acompanhamento do Tourism Train Experiences.

3ª EDIÇÃO DO TOURISM TRAIN 
EXPERIENCES 

Notícias
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A Federação Portuguesa das Confrarias 
Gastronómicas foi convidada a estar presente num 
almoço destinado a diversas entidades regionais, 

convidadas pela Câmara Municipal de Penacova, e 
que deu o arranque para a 20.ª edição do Festival da 
Lampreia, que se decorreu entre 23 de Fevereiro e 25 de 
Fevereiro em 12 restaurantes do concelho de Penacova.

ALMOÇO DE APRESENTAÇÃO DO 
FESTIVAL DA LAMPREIA

Notícias

Penacova 2018
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AFederação Portuguesa das Confrarias 
Gastronómicas a Convite da sua Associada Real 
Confraria das Cebolas esteve presente no jantar de 

encerramento  do III Concurso Internacional de Cozinha 
do Castelo da Maia.

JANTAR DE ENCERRAMENTO  DO 
III CONCURSO INTERNACIONAL DE 

COZINHA DO CASTELO DA MAIA
Notícias

29 de Março de 2018
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No passado dia 25 de Março no Jardim Municipal 
da Figueira da Foz, foi possível comprovar a 
excelência e a diversidade do folar nacional com 

várias confrarias presentes: Bolo de Ançã, Folar do 
Padrinho e Folar de Rojões (Oliveira do Bairro), o Folar 
das 24 horas (Tentúgal), Folar de Vagos, Folar de Ovos 
(Espinho), Folar de Barrô (Águeda).

Todos muito bem acompanhados pela Geropiga dos 
Moinhos e Vinho de Lamas. As Confrarias foram ainda 
convidadas a participar enquanto elementos do Júri 
ajudaram a escolher o melhor folar da Figueira da Foz.

ELEIÇÃO DO MELHOR FOLAR 
TRADICIONAL DA PÁSCOA

Notícias
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10 de Fevereiro

7. Confraria do Bucho Raiano

3 de Março

8. Confraria dos Rojões da Bairrada com Grelo e Batata 
à Racha
9. Confraria do Atum 
10. Confraria Gastronómica de Sever do Vouga

10 de Março

11. Confraria Gastronómica “As Saínhas” de Vagos
12. XXIX Confraria do Queijo Serra da Estrela 

17 de Março

13. VII da Confraria Enogastronómica Sabores do Botaréu
14.  XIV Capítulo da Real Confraria do Maranho 

24 de Março

15. Confraria da Pateira

REPRESENTAÇÕES

13 de Janeiro

1. Confraria da Fogaça da Feira
2. XVII Capítulo Confraria Gastronómica da Carne Barrosã

20 de Janeiro

3. Confraria dos Sabores da Abóbora
4. XIX capítulo da Confraria Gastronómica do Bacalhau

28 de Janeiro

5. Confraria do Javali

4 de Fevereiro

6. Confraria do Vinho de Lamas
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7 de Abril 
Confraria da Lampreia de Penacova

14 de Abril
 -  XVII Capítulo da Confraria das Almas Santas da Areosa 
e do Leitão

 - X Capítulo da Confraria Gastronómica dos Aromas e 

Sabores Raianos

22 de Abril
Confraria dos gastrónomos da Região dos Açores 

23 de Abril
Confraria do Queijo S. Jorge.

28 de Abril
XV capitulo da Real Confraria da Cabra Velha

27,28,29 e 30 de Abril
XVIII Capítulo da Academia Madeirense das Carnes/
Confraria Gastronómica da Madeira

5 de Maio
 - VI Capítulo da Confraria Gastronómica da Amadora

 – Confraria dos Ovos Moles de Aveiro.

 – Confraria do Cabrito Estonado - Oleiros

12 de Maio
XXI Capitulo da Confraria dos Gastrónomos da Região de 
Lafões - Oliveira de Frades.

19 de Maio
Confraria do Queijo do Rabaçal

PRÓXIMOS EVENTOS
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