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O que mais gosto nas cerejas é a cor vermelha. Compreendo 
tão bem o fascínio dos passarinhos que fazem jus ao provérbio 
&quot;Em Maio, as cerejas, uma a uma, leva-os o gaio, em 
Junho a cesto e a punho&quot;. Acredito que, para além do 
sabor doce, seja a cor a chamar a atenção das aves. Por algum 
motivo na botânica se designa a cereja de Prunus Avium L.

A passarada e as cerejas, na verdade, são amigos inseparáveis, 
cúmplices. A primeira não resiste ao vermelho e a cereja precisa 
das aves para disseminar as espécies. Mas pelo meio convém 
chamar as primas para a conversa, as ginjas designadas de 
Prunus Cerasum L.

Apesar da origem comum e do grau de parentesco próximo, 
estas são mais ácidas e, talvez por isso, menos atrativas para as 
aves e para os homens. Por isso, se as cerejas se comem à mão 
cheia e sofregamente até encher a barriga, já as ginjas são boas 
para o licor, as compotas e conservas. 

Oriundas da longínqua Ásia Menor (Cerasunte, atual Turquia), a 
verdade é que se aclimataram de forma natural no nosso país 
sendo que a cereja precisa de frio. Não é a toa que têm fama as 
cerejas de Trás-os-Montes, Douro e Cova da Beira. Já as ginjas 
têm fama as do Oeste. 

Ainda que o mercado enuncie e enfatize os pregões das cerejas 
da Cova da Beira e de Resende, o mapa de produção inclui 
outras áreas de grande reputação que ajudam à diversidade 
das espécies muito ligadas, naturalmente, à geografia. Falemos 
da cereja de Penajóia, pequena freguesia do concelho de 
Lamego e que, segundo registos históricos, apresenta fama na 
cereja desde o século XVI.

Os solos xistosos e o clima feito de contrastes tão caraterísticos 
do Douro associados à utilização de variedades regionais 
(Braga, Rabicha, de Saco) dão o mote para uma produção 
singular onde as cerejeiras dominam a paisagem.

CEREJAS
Artigo

Olga Cavaleiro

“...e as cerejas se comem à mão 
cheia e sofregamente até encher a 

barriga...”
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Para além dos pomares, as cerejeiras associam-se à produção 
da vinha e desenham a bordadura dos campos. Penajóia pinta-
se de vermelho em fins de Abril princípios de Maio sendo esta a 
cereja mais temporã, a primeira. Por isso, a mais gulosa. 

Se a produção de cereja abunda na Beira Interior e no Norte 
do país, vale a pena falar da cereja de São Julião, cuja área 
de produção está circunscrita a Marvão, Castelo de Vide e 
Portalegre, Norte Alentejo. Outra geografia, outra cereja. 

Mais pequena, mais escura, de caroço maior que as restantes 
produzidas no país, esta tende a ser uma presença discreta 
no mercado apenas procurada por conhecedores. Contudo, o 
seu sabor intenso surpreende e cativa novos seguidores que 
estimulam a procura. 

Na Madeira, no tempo dela, a cereja também pinta a paisagem e 
importa no conjunto da produção frutícola da ilha. A variedade 
Regional, de grande tradição e também a mais precoce, dá uma 
cereja miúda no tamanho, mas intensa no sabor. Já a Norberto 
dá cerejas graúdas a puxar o olho para o tamanho. 

As variedades Van, Serôdia ou Lustrosa e Grada de Lisboa são 
mais tardias. A Madeira é bela, mas dizem que os pomares de 
cerejeiras, lado a lado com árvores típicas locais, ainda a fazem 
mais bonita. 

A cor vermelha, o sabor doce e intenso, a textura carnuda. 

Atributos mais do que suficientes para fazer das cerejas oferta 
perfeita na paixão e no amor. Mas é preciso perceber o ciclo 
de produção da cereja para perceber a força das palavras de 
Pablo Neruda. Porque o frio determina e a Primavera reconcilia. 
Procurem, os enamorados, a frase perfeita do amor. Quero 

fazer contigo o que a Primavera faz com as cerejeiras.

“... as cerejeiras associam-se à produção da vinha e 
desenham a bordadura dos campos. Penajóia pinta-se de 

vermelho em fins de Abril ...”



BUGIADA E MOURISCADA
Artigo da CMV/CDBM
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Todos os anos, a 24 de junho, Bugios e Mourisqueiros 
dão vida a uma curiosa e invulgar lenda que tem no seu 
cerne uma disputa pela posse de uma imagem de S. João. 
Trata-se da festa são-joanina da Bugiada e Mouriscada, 
na vila de Sobrado, no Município de Valongo, ainda 
com origens por se esclarecer. Contudo, conhecem-se 
registos escritos associados com esta tradição com cerca 
de século e meio.

A lenda remete-nos para os tempos da ocupação da 
Península Ibérica pelos mouros. Nessa altura, estes, 
instalados nas serras de Valongo, dedicavam-se à 
extração de ouro. No vale viviam os cristãos, os quais se 
dedicavam à agricultura. Possuíam uma imagem de S. 
João de quem eram devotos já que, em tempos, havia 
curado a filha do seu chefe. Um dia o rei mouro viu, 
igualmente, a sua filha gravemente doente.

Sabendo dos poderes da imagem dos cristãos 
desesperado pediu para que lha emprestassem. Curada 
a filha do rei mouro, este organizou um banquete 
em forma de agradecimento, convidando os cristãos. 
Contudo, é durante o decorrer do banquete que os 
comportamentos se tornam hostis, dado que os mouros 
pretenderiam apoderar-se da imagem. O conflito estala 
e derrotados os cristãos, é feito prisioneiro o seu chefe, 

somente libertado de forma miraculosa. 

Esta é uma manifestação cultural tradicional sem 
paralelo, felizmente cada vez mais fortalecida, mais 
dinâmica, mais viva, dada a dedicação entusiástica 
da comunidade sobradense que se une intensa e 
apaixonadamente em torno da festividade e da devoção 
ao Santo. Em Sobrado, no dia de S. João, acontecem 
rituais, encenações e muitas danças. Há cor, há brilho e 
exuberância, há música e alegria. Há também emoção, 
lágrimas e conflito, este miraculosamente resolvido pela 
interceção do Santo, através da Serpe.   

Logo pela manhã iniciam-se as performances. Bem cedo, 
o grupo dos Bugios vai-se concentrando junto da casa 
de quem vai desempenhar o papel de Velho da Bugiada. 
Por seu turno, os Mourisqueiros reúnem-se na casa do 
Reimoeiro. Velho da Bugiada e Reimoeiro são as figuras 
principais da festa e oferecem logo pela manhã, antes 
do começo das danças, um beberete ou mata-bicho. No 
caso dos Bugios, dado o seu grande número, somente 
para os mais chegados ao Velho. 

Em número de mais de meio milhar, os Bugios que 
são os cristãos, onde perfilam homens, mulheres e 
crianças, acompanhados por uma pequena orquestra 

“... se une intensa e 

apaixonadamente em torno da 

festividade e da devoção...”

Nona Arte Junho 2019 ■ 7



“... de forma exuberante e escondem-se atrás de uma máscara para não 

serem reconhecidos e não sofrerem represálias, conforme diz a lenda. 

Usam castanholas nas mãos e guizos nos calções. Os Mourisqueiros, jovens 

solteiros, na ordem de umas quatro dezenas...”
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“... segue-se uma outra componente da festa. Grupos 
de mascarados, formados de forma mais ou menos 

espontânea, irrompem pelo meio dos visitantes. São as 
humorísticas Estardalhadas...”

de cordas, constituída por violinos, violas braguesas 
e rabecas, seguem o Velho da Bugiada. Vestem-se de 
forma exuberante e escondem-se atrás de uma máscara 
para não serem reconhecidos e não sofrerem represálias, 
conforme diz a lenda. Usam castanholas nas mãos e 
guizos nos calções. Os Mourisqueiros, jovens solteiros, 
na ordem de umas quatro dezenas, são os mouros e, de 
forma militarizada, seguem o seu Reimoeiro ao som da 
caixa.

Os dois grupos, ainda junto das referidas casas, executam 
danças de apresentação antes de se dirigirem para a Casa 
do Bugio. Os primeiros a chegar a este edifício são os 
Mourisqueiros. Aliás, estes fazem tudo em primeiro lugar. 
Têm primazia nos diversos momentos da festa.

Chegam, em marcha, ao som da caixa, por volta das 
9h30, e iniciam o jantar. Pouco tempo depois chegam 
os Bugios, executam uma dança e dirigem-se para uma 
outra sala.

Não se podem cruzar com o outro grupo. Da ementa do 
jantar faz parte canja, cozido à portuguesa e refresco. 
Em outras alturas, quando o número de Bugios era mais 
reduzido, da refeição chegou a fazer parte o assado, as 

sopas secas e a aletria.  

Durante o jantar, as hostilidades entre os dois grupos 
têm início, pois parece que os Mourisqueiros não 
querem devolver a imagem de S. João que os cristãos 
lhes confiaram. Entre um grupo e outro são trocados 
presentes provocatórios, constituídos, essencialmente 
por restos de comida e ossos. 

Terminado o jantar dos Mourisqueiros, estes executam, 
no exterior do edifício, uma dança e descem para a zona 
central da vila. Dirigem-se à igreja, localizada no Largo 
do Passal, onde decorre a missa solene em honra de S. 
João. Reimoeiro e os seus dois guias apresentam-se no 
templo, simbolizando que se encontram na posse do 
Santo Precursor. De seguida os Mourisqueiros carregam 
os andores e desfilam em procissão. 

Posteriormente, após os Bugios terem saído do jantar e 
executado danças ao pé da Casa do Bugio, por volta das 
12h30, mais um importante momento ocorre na zona 
central de Sobrado. São as Danças de Entrada precedidas 
pela Banda Musical de S. Martinho de Campo que toca a 
marcha de S. João.

Acompanham, em primeiro lugar, Mourisqueiros e depois 
Bugios. Logo depois, segue-se uma outra componente 
da festa. Grupos de mascarados, formados de forma 
mais ou menos espontânea, irrompem pelo meio dos 
visitantes. São as humorísticas Estardalhadas que, de 
forma brincalhona, apresentam quadros de crítica social.

Já durante a tarde, enquanto Mourisqueiros e a grande 
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“... quando os Bugios, por intercessão do Santo, irrompem 
com a Serpe e todos os Mourisqueiros se assustam. Por 
fim, as duas formações ficam em pé de igualdade e em 

homenagem a S. João executam a Dança do Santo...”

parte dos Bugios se retiram, surgem os entremezes 
dos Serviços da Praça, estes compostos pelo Colher 
dos D’reitos (impostos), pelos Trabalhos Agrícolas 
inversamente representados e pela Sapateirada, também 
conhecida por Dança do Cego. São apresentações 
burlescas e satíricas, as quais envolvem sempre galhofa 
e alguma sujidade.

Regressando ao Largo do Passal os dois grupos 
protagonistas da festa, por volta das 17h30, inicia-se 
a Dança do Doce. No átrio da residência paroquial os 
Mourisqueiros e o Bugios, em separado, executam 
danças, numa altura em que o pároco, por tradição, 
oferece, a cada participante, bebida e o tradicional 
doce branco confecionado pelas doceiras de Sobrado, 

localmente também conhecido por doces de festa. É 
uma forma de retemperarem forças e se dirigirem para 
os seus castelos (palanques), pois é a ocasião de travarem 
a disputa pela posse da imagem de S. João. 

Um momento alto, desta festividade, fica, então, para 
o final da tarde. É a Prisão do Velho em que, depois 
da contenda bélica, o Velho da Bugiada expressiva 
e dramaticamente é aprisionado, no seu castelo, 
pelo Reimoeiro. Este sendo inflexível aos pedidos 

de clemência, mesmo feito por crianças que sobem 
ao castelo, só liberta o Velho quando os Bugios, por 
intercessão do Santo, irrompem com a Serpe e todos os 
Mourisqueiros se assustam. Por fim, as duas formações 
ficam em pé de igualdade e em homenagem a S. João 
executam a Dança do Santo. Terminada a festa inicia-se 
a preparação da festa do ano seguinte, para de novo se 
reviver a lenda. 

A Bugiada e Mouriscada de S. João de Sobrado, em 1997, 
foi considerada como Fenómeno de Interesse Cultural 
Concelhio. Posteriormente, por deliberação camarária, 
de 17 de maio de 2012, teve reconhecimento oficial 
como Património Imaterial de Interesse Municipal. Este 
reconhecimento municipal, a 27 de junho, do citado 
ano de 2012, foi reforçado pela Assembleia Municipal de 
Valongo que, assim, se associou nesta distinção.

Dada a sua importância e dimensão cultural, tem na 
vila de Sobrado, desde 2014, um espaço interpretativo 
temático, o Centro de Documentação da Bugiada e 
Mouriscada, valorizador e difusor desta manifestação, 
aguardando a sua visita.

CDBM - Centro de Documentação da Bugiada e 
Mouriscada

Rua de Campelo, 340
4440-348 Sobrado, Valongo

Fotos cedidas pelo Município de Valongo
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1. Como define o conceito gastronomia?

Gastronomia é um termo que anda muito banalizado e 
é, frequentemente, utilizado de forma menos correta. A 
gastronomia não se limita às artes culinárias, doceiras 
incluídas, nem ao conhecimento dos produtos, mas 
vai mais longe que é o conhecimento alargado da 
alimentação com todos os seus componentes e ainda as 
bebidas que habitualmente associamos.

A gastronomia é esse conhecimento levado à exigência 
de os saber combinar ou maridar como ultimamente 
se diz. Mas gastronomia também obriga ao estudo da 
relação entre comida e cultura.

A gastronomia é o conceito elevado de todo o 
entendimento alimentar. A gastronomia é uma forma 
de saber apreciar e entender e é, por isso, uma questão 
emocional e difícil de radicalizar.

 
Entrevista

VIRGÍLIO GOMES
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2. Qual a importância da gastronomia no contexto da 
nossa sociedade?

A alimentação, e fórmulas associadas, a gastronomia 
transformou-se num ato exibicionista na sociedade. 
Por isso é explorada em todos os sentidos. O excesso 
de informação da alimentação provoca, por vezes, 
desinformação que cria modas que alteram os 
comportamentos alimentares.

A dimensão mundial da atividade económica alimentar 
cria conceitos por vezes perversos. Vejamos o caso dos 
hambúrgueres que têm o odioso e ninguém fala do pão 
que o acompanha (muitas vezes sem nutrientes e com 
excesso de leveduras).

Este movimento a que assistimos a partir de meados 
do século XX em que a maioria da população passa a 
fazer muitas refeições fora de casa criou uma panóplia 
de estabelecimentos, facilitadores, para responder às 
necessidades.

Uns melhores outros piores com a consequente 
fragilidade de saúde nem sempre bem diagnosticada ou 

prevenida. Certo que os agentes da gastronomia têm de 
saber responder à procura ampliada. Mas nem sempre é 
boa.

3. Considera que a gastronomia é devidamente 
aproveitada na divulgação do nosso país?

NÃO. É mal aproveitada pelas instituições e mal 
governada pelos agentes económicos.

4. A diversidade gastronómica é, na sua opinião, 
factor de riqueza?

Concordo plenamente. Os agentes no mercado é que 
não estão todos em sintonia. A diversidade é cada vez 
mais importante neste momento, para Portugal, pois o 
turismo em alto e os turistas referindo a gastronomia 
como o fator determinante para a escolha do nosso 
país, temos de lhes mostrar o que cada região pode 
oferecer pela diferença.Temos de acabar com o termo 
risoto porque é mais fácil vender. Temos de premiar 
os que vendem verdadeira cozinha regional.

5. Conhece o movimento das confrarias?

Suponho conhecer bem, e em particular desde 1999 
quando se sentiu a necessidade de representação das 
variadas confrarias e se fundou a Federação.

“... aprecio particularmente pois permite associar de forma 
expressiva gastronomia e territórios com tudo aquilo que 

somos...”
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6. Pertence a alguma confraria?

Sim, estou ligado a três confrarias.

7. Como entende o papel das confrarias na nossa 
sociedade?

O principal papel das confrarias, enquanto representantes 
dos valores regionais (alguns nacionais) da sociedade 
civil, deve ser naturalmente a identificação dos produtos, 
receitas e rituais associadas à prática alimentar.

Defender esses elementos identificados e intensificar a 
sua prática; estudar as questões culturais que permitiram 
a instalação da tradição; apoiar as instituições locais e 
regionais para prosseguir com esses objetivos.

8. Na sua opinião, hoje em dia o que move alguém a 
tornar-se Confrade?

Complicado responder.... Parece-me que primeiro se 
deve observar a capacidade, e disponibilidade para 
acompanhar as atividades da confraria. Claro que é 
suposto que se trata de alguém que gosta de comer e 
apreciar essa arte.

9. Quais são, na sua opinião, os maiores desafios 
que se colocam às Confrarias?

Garantir que agregam um grupo de pessoas interessados 
nos verdadeiros valores das confrarias e não um grupo 
de excursionistas de refeições. Fixar objetivos e garantir 

a sua execução. Publicar sobre os produtos ou confeções 
dos seus lemas, e conseguir disponibilizá-los no mercado 
livreiro nacional.

10. Qual a opinião sobre o trabalho desenvolvido?

Nos últimos anos têm dado visibilidade à sua atuação e 
devem continuar nesse sentido. Incentivar publicações 
com tradições regionais, como o livro saído este ano 
sobre as confrarias.

Contribuir para uma definição da “doçaria conventual” 
pois já tem um grupo de “doces” incluídos e deverá ser 
um objetivo, em continuado ato. A celebração do Dia da 
Gastronomia é possivelmente o evento mais nacional e 
que poderá ser alargado.
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ESPECIAL DIA NACIONAL DA
GASTRONOMIA



Confrarias participantes:

Confraria dos Sabores da Abóbora;

Confraria do Bolo Podre e da Gastronomia de Montemuro; 

Confraria dos Nabos e Companhia;

Confraria da Lampreia de Penacova

ESCOLA DE HOTELARIA

E TURISMO DE COIMBRA
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ESCOLAS DE HOTELARIA E TURISMO



Confraria do Queijo Serra da Estrela;

Confraria dos Carolos e Papas de Milho;

Confraria do Anho Assado com arroz de forno.

ESCOLA DE HOTELARIA E TURISMO DO OESTE

Confraria da Doçaria Conventual de Tentúgal;

Confraria Gastronómica O Moliceiro;

Confraria das Papas de S. Miguel;

Confraria do Presunto e da Cebola do Vale do Sousa; 

Confraria do Pão, do Biscoito e da Regueifa de Valongo; 

Confraria do Cabrito e da Serra do Caramulo;

Confraria Gastronómica “As Saínhas” de Vagos;

Confraria do Anho Assado com arroz de forno

ESCOLA DE HOTELARIA E TURISMO DE LAMEGO

Nona Arte Junho 2019 ■ 18



Nona Arte Junho 2019 ■ 19

NA conferência de imprensa do DNG’19 teve lugar 
no dia 29 de Maio, no mesmo local onde decorreu 
o evento nesta edição, o Solar do Vinho do Dão.

Estiveram presentes os representantes da organização, 
de alguns dos principais parceiros da iniciativa como 
a Câmara Municipal de Viseu, o Turismo de Portugal, o 
Turismo do Centro, bem como alguns patrocinadores e 
representantes das confrarias gastronómicas.

No total, estiveram presentes cerca de 70 pessoas.

CONFERÊNCIA DE IMPRENSA 

 VISEU
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A declaração é de Olga Cavaleiro, presidente da 

Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas 

(FPCG), no encerrar da quarta edição das comemorações 

do Dia Nacional da Gastronomia, que depois de Lisboa, 

Aveiro e Vila Nova de Gaia, fizeram do Solar do Vinho 

do Dão, em Viseu, nos dias 8 e 9 de junho, o ponto de 

encontro de todos os sabores de Portugal.

A festa dos produtos portugueses decorreu com um vasto 

programa da responsabilidade da FPCG e co-organizado 

pelas Edições do Gosto, com o intuito de celebrar o 

melhor de Portugal à mesa, com meia centena de 

expositores a exibirem o melhor dos produtos nacionais 

e a presença de 50 confrarias gastronómicas. Por entre os 

momentos “Palcos”, “Exposições”, “Tours Gastronómicos” 

e “Jantar Solidário”, passaram os melhores profissionais 

do setor da restauração e hotelaria, a par dos amantes de 

gastronomia, vindos de todo o país.

No evento foi também entregue o Troféu Portugal, 

galardão do concurso de cozinha que junta chefes de 

cozinha profissionais, produtos e produtores, ao chef 

Duarte Eira, do restaurante Salpoente, em Aveiro. 

De destacar o Jantar Solidário, no encerramento das 

comemorações, que reuniu 2000 euros para duas 

associações - Associação Portuguesa de Pais e Amigos 

do Cidadão Deficiente Mental de Viseu e a Associação 

Portuguesa para as perturbações do Desenvolvimento e 

Autismo de Viseu. 

“Viseu marca uma evolução muito positiva do Dia 

Nacional da Gastronomia. Uma comemoração que 

começou tímida no seio das confrarias gastronómicas de 

todo o país, mas que esta edição nos mostrou que criou 

raízes por toda a sociedade portuguesa.

É muito importante a junção de mundos diferentes e 

a integração de novos protagonistas! Sem dúvida que 

tivemos aqui novos acrescentos que tornaram esta 

versão mais enriquecida e que nos fazem prever projetos 

maiores para os anos que se avizinham”, adiantou Olga 

Cavaleiro.  

Paulo Amado, Diretor Geral das Edições do Gosto, a 

empresa responsável pela organização do Dia Nacional 

da Gastronomia, também comunga da opinião que 

Viseu foi um marco “extremamente positivo”, afirmando 

que “o que aconteceu em Viseu, foi uma celebração de 

uma ideia de país completo, com a diversidade da nossa 

geografia e cultura representada”. 

“A gastronomia esteve representada na sua expressão 

essencial, com destaque para os produtos e 

conhecimento, a técnica dos cozinheiros e a conexão 

com uma ideia de arte, com visão social”, rematou.

A Cidade anfitriã foi Viseu e foram parceiros do 

Dia Nacional da Gastronomia em 2019, o Clube de 

Produtores Continente, o Turismo do Centro e o Turismo 

de Portugal. O evento conta com o Patrocínio do Arroz 

Bom Sucesso, Brasmar, Gresilva, ICEL e com os apoios da 

AHRESP, ProChef, Sevenair e TEKA. 

DIA NACIONAL DA GASTRONOMIA 
PORTUGUESA CELEBROU O PAÍS

“... EM VISEU FORTALECEU-SE A IDEIA DE 
PROJETOS MAIORES PARA OS ANOS QUE SE 

AVIZINHAM...”
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Estiveram presentes os seguintes expositores:

QUEIJOS BILORES; CERFUNDÃO; 

EUROFUMEIRO;

MINHOFUMEIRO;

MONTIQUEIJO;

PÃO DE GIMONDE; 

COOPERATIVA A. STO ISIDRO DE PEGÕES;

QUINTA DA TAPADA;

FUMEIROS DO ALVÃO;

FUMEIROS DA GUARDA

NLS;

ELIPEC;

UDACA;

CTT;

BOM SUCESSO;

BRASMAR;

ICEL;

GRESILVA;

RISSOLARIA;

PADARIA JOAQUIM SOARES;

Confraria do Anho Assado com Arroz de Forno;

Confraria da Geropiga de Moinhos;

Confraria da Doçaria Conventual de Tentúgal; 

Confraria Nabos e Companhia;

Confraria dos Rojões da Bairrada;

Confraria das Almas Santas da Areosa e do 
Leitão;

Confraria dos Gastrónomos da Região de 
Lafões; 

Confraria do Bolo de Ançã; 

Confraria do Vinho Arinto;

Confraria Gastronómica do Concelho de Ovar;

 Confraria do Pão, da Regueifa e do Biscoito de 
Valongo;

Confraria das Papas de S. Miguel;

Confraria dos Sabores da Abóbora;

Confraria das Fogaça da Feira;

Confraria Gastronómica As Sainhas de Vagos;

Confraria da Raça Arouquesa;

Confraria dos Ungulados, Javali e Castanha;

Confraria do Queijo do Rabaçal;

MOSTRA E VENDA DE PRODUTOS
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No Sábado dia 8 de Junho, foram várias as 
demonstrações de cozinha com a valiosa 
colaboração das Confrarias: Confraria do Presunto 

de da Cebola do Vale do Sousa e Confraria da Lampreia 
de Entre os Rios, Confraria do Cabrito Estonado e 
Confraria do Pão da Regueifa e do Biscoito de Valongo; 
Confraria dos Rojões da Bairrada com grelo e batata à 
Racha; Confraria Gastronómica “As Saínhas” de Vagos e 
Confraria do Chícharo

Às demostrações cozinha das nossas associadas 
juntamos ainda as demonstrações BRASMAR e BOM 
SUCESSO

Para Domingo dia 9 de Junho ficaram reservadas as 
Confrarias: Confraria do Anho Assado com arroz de 
Forno; Confraria Gastronómica “O Moliceiro”; Confraria 
Nabos e Companhia; Confraria dos Carolos e Papas 
de Milho e Confraria das Papas de S. Miguel, às quais 
se juntaram mais uma vez as demonstrações: BOM 
SUCESSO e BRASMAR

DEMONSTRAÇÕES DE COZINHA
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No Palco Conversas tivemos um sábado muito rico a 
começar pela doce intervenção de Paul Morgado 
sobre “O Açúcar e a doçaria tradicional: o caso 

dos ovos moles de Aveiro” a mostrar que a história da 
doçaria conventual também se faz pela análise do que 
foi a produção do açúcar. Paulo Morgado a esclarecer 
e a mostrar como Aveiro deu mais ao mundo que ovos 
moles!

Para sábado esteve também reservada a apresentação 
do Livro: “Viver Portugal com o Mediterrâneo à mesa”, 
numa rica conversa com o seu autor Fortunato da 
Câmara e com o representante do editor (CTT), Dr. Raúl 
Moreira, a aprender mais sobre gastronomia portuguesa. 
Mais uma vez apresentamos a Plataforma: Tradicional.PT 
da DGADR.

DOMINGO dia 9 de Junho:

No Palco Conversas de dia 9 de Junho reservamos muito 
boas surpresas a começar pela apresentação de João 
Moita da Confraria dos Sabores Poveiros e que nos 
mostrou que:  Ser “Poveirinho com a graça de Deus” é 
muito mais do que gostar da Póvoa de Varzim, respeitar o 
passado honroso e digno dos poveirinhos, é ter orgulho 
em cada bocado de história, em cada lágrima, em cada 
sorriso vivido naquele pedaço de terra junto ao mar. 

Tivemos ainda o Mestre Lindolfo Ribeiro, da Confraria 
das Papas de S. Miguel e Confrade OPTIMUS CONVIVA 
das Confrarias de Portugal, que nos deu a conhecer o 
homem para além do cozinheiro, o caminho para além 
da profissão.

A terminar o dia da melhor forma possível subiram 
ao Palco Conversas a Filomena Grave da Confraria 
Gastronómica “As Saínhas” de Vagos e António Lameiras 
da Confraria do queijo Serra da Estrela, a contar as 
histórias para além da receita, do produto, para além do 
sabor? Como se o conto começasse apenas no momento 
em que comemos... À conversa com a Mena e com o Sr. 
António, cozinheira e pastor. Rir e chorar com as histórias 
para além da mesa.

No domingo os livros voltaram a ser mote para muitas e 
deliciosas conversas, com  VIRGÍLIO GOMES, as conversas 
levaram-nos para a história de uma vida à volta da 
gastronomia. As receitas, as opiniões, as convicções, os 
caminhos. Virgílio Nogueira Gomes no Dia Nacional da 
Gastronomia.

Nuno Diniz com a genuinidade que lhe é caraterística, 
falou do seu livro “Entre Ventos e Fumos” e da sua 
paisagem de coração, o sítio onde sente Portugal.

PALCO CONVERSAS
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Uma homenagem especial do 
Dia Nacional da Gastronomia 
ao concurso Jovem Talento da 

Gastronomia, uma montra de talento do 
futuro em Portugal.

Foram desafiados 4 alunos das Escolas de 
Hotelaria e Turismo de Portugal e 4 alunos 
do Centro de Formação Profissional da 
Galiza, para prepararem ao vivo um prato 
com produtos tradicionais portugueses.

JOVEM TALENTO 
GASTRONOMIA
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Troféu Portugal, este ano a enriquecer o Dia Nacional da 
Gastronomia Portuguesa…

5 Chefs, 5 olhares da tradição da mesa portuguesa. 
Interpretar a cozinha nacional é valorizar a sua força e 
identidade, o Troféu Portugal é um concurso de cozinha 
único que junta chefes de cozinha profissionais, produtos 
e produtores, todos no mesmo ‘palco’ com o objetivo de 
valorizar o que de melhor se faz no nosso País.

O Chefe Duarte Eira venceu o Troféu Portugal 2019!

Estão de parabéns igualmente os chefes Alexis Gregorio, 
Guilherme Spalk, Helder Diogo e Mauro Loureiro pelo brilho 
que trouxeram a esta 3ª edição.

Uma palavra especial de agradecimento ao júri composto 
por Miguel Castro e Silva, Nuno Diniz e Orlando Esteves.

TROFÉU PORTUGAL
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As Confrarias de Portugal a encher de cor a cidade de Viseu.

DESFILE E RECEÇÃO

NA CÂMARA MUNICIPAL
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Confrades OPTIMUS CONVIVA das Confrarias de Portugal.

Distinções a nomes maiores da gastronomia portuguesa em Dia da 
Gastronomia

 Dr. Almeida Henriques
 Presidente da Câmara Municipal de Viseu
 Dr. Raul Moreira
 Diretor de Filatelia dos CTT 
 Engº Licínio Manuel Prata Pina
 Administrador CCA em representação administradora da CCA de Viseu
 Virgílio Gomes
 Investigador
 Chef Vítor Sobral
 Mestre Lindolfo Ribeiro
 Professora Doutora Maria Helena da Cruz Coelho
 Professora Doutora Maria José Azevedo Santos
 Chefe Cozinheiro do Ano.

CERIMÓNIA DE OPTIMUS CONVIVA
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À semelhança dos anos anteriores, os CTT lançaram um selo, postal e carimbo 
comemorativos do Dia Nacional da Gastronomia Portuguesa. O lançamento oficial 
foi feito no decorrer das cerimónias institucionais, com diversas personalidades a 
receber e carimbar o postal.

LANÇAMENTO DE UM NOVO

SELO DOS CTT
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PPara finalizar da melhor forma a parte da manhã 
do dia de 9 de Junho, celebramos a gastronomia 
portuguesa da melhor forma possível, com um 

brinde com vinho do Dão.

Um brinde à Gastronomia nacional com o Solar dos 
Vinhos do Dão como magnifico cenário...

GRANDE BRINDE

COM O VINHO DO DÃO

À GASTRONOMIA

PORTUGUESA



Nona Arte Junho 2019 ■ 37

Outro momento alto deste domingo, Dia Nacional 
da Gastronomia Portuguesa, foi a inauguração 
da Exposição - “Que se Come e que Se bebe” 

apresentada pelas Escolas de Hotelaria da Rede de 
Escolas de Turismo de Portugal para ver e provar as 
iguarias idealizadas e confecionadas pelos alunos e 
formadores das: Escola de Hotelaria de Coimbra; Escola 
de Hotelaria de Viana do Castelo, um trabalho magnífico 
que muito deve orgulhar todos os envolvidos no seu 
planeamento e execução.

Este ano a Exposição contou também com a colaboração 
de artistas plásticos.

Exposição das obras artísticas de cozinha e pastelaria 
realizadas pelos alunos das Escolas de Hotelaria e 
Turismo de Portugal, artistas e chefes portugueses. 
Expressões regionais e nacionais que se comem. Obras 
de arte para ver e comer uma vez na vida.

EXPOSIÇÃO

“QUE SE COME E QUE SE BEBE”
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Também a Restauração se quis associar às celebrações do Dia Nacional da 
Gastronomia Portuguesa tendo nesse fim-de-semana ementas especiais de 
celebração.

RESTAURANTES

De destacar o Jantar Solidário, onde colaboraram chefes, confrarias:

A Confraria Gastronómica de Almeirim que contribuiu com a confeção de uma 
maravilhosa Sopa da Pedra… e produtores uma união de vontades no encerramento das 
comemorações e que permitiu angariar 2000 euros para duas associações - Associação 
Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Viseu e a Associação 
Portuguesa para as perturbações do Desenvolvimento e Autismo de Viseu.

JANTAR SOLIDÁRIO
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Os Museus Portugueses quiseram associar-se à iniciativa Dia 
Nacional da Gastronomia, tendo nos seus espaços Museológicos 
durante o fim-de-semana (8 a 10 de Junho) algumas peças 
relacionadas com a Gastronomia em destaque, assim os Museus 
que se seguem colaboraram com pequenas exposições da qual 
damos nota:

Museu Calouste Gulbenkian, Museu de Faro, Museu Municipal 
de Esposende, Museu Etnográfico da Póvoa do Varzim, Museu de 
Silgueiros, Museu da Villa Romana do Rabaçal, Museu da Cerâmica 
das Caldas da Rainha, Museu de Estremoz, Museu Carlos Machado, 
Museu Marítimo de Ílhavo, Museu de Angra do Heroísmo, Museu 
Dr. Joaquim Manso, Museu Municipal de Ourém, Museu de 
Alberto Sampaio, Museu do Vinho e da Vinha de Bucelas, Museu 
de Cerâmica de Sacavém -  Centro de Documentação Manuel 
Joaquim Afonso, Museu do Abade de Baçal, Museu de Lamego, 
Museu Etnográfico da Madeira;

À MESA NOS MUSEUS



Nona Arte Junho 2019 ■ 41

Denominação: Cebolas

 Pintura a óleo sobre madeira representando 
uma natureza-morta, tendo o autor usado, 
predominantemente, uma paleta de tons acastanhados 
e avermelhados. Com esta obra o autor pretendeu 
transmitir-nos uma reflexão sobre a natureza simples 
das coisas. Traduz, também, a vitalidade de uma pintura 
de intensa vibração lumínica. Ao centro da composição 
são visíveis três cebolas sobre uma mesa (?). Parecem ser 
cebolas já apanhadas há algum tempo por causa das 
cascas ressequidas de cor acastanhada e avermelhada. 
São iluminadas por uma luz que incide sobre elas da 
esquerda e de cima para baixo.

MUSEU DO ABADE DE BAÇAL



Cozinha dos Ganhões Pastor a comer as migas Prato Ratinho

Nona Arte Junho 2019 ■ 42

MUSEU DE ESTREMOZ
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Denominação: Fogareiro

 A peça a destacar do nosso espólio será um 
Fogareiro, em cerâmica, datado dos séculos XII-XIII, 
achado no Largo da Sé, em Faro. Em pasta avermelhada 
pintado a branco - três linhas verticais interior de cada 
lado da abertura de arejamento e três linhas horizontais 
a separar os dois corpos – conserva, no interior, o material 
de combustão.

A escolha recaiu sobre este objeto/utensílio com o 
propósito de informar/reavivar/apresentar a antiguidade 
do Fogareiro ao serviço da gastronomia Portuguesa (e 
não só), que ao longo dos tempos com a evolução foi 
sofrendo alterações/’upgrade(s)’ encontrando-se ainda 
nos dias de hoje presente nas dinâmicas domésticas 
gastronómicas familiares e profissionais.

MUSEU DE FARO
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MUSEU MARÍTIMO DE ÍLHAVO
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Designação: Degolação de S. João Baptista 

Autor: Mestre Desconhecido 

Data: ca.1510-1530

Material: Pintura a fresco (sobre argamassa de cal)

Proveniência: Convento de S. Francisco (Casa Capitular), 
Guimarães

MUSEU DE ALBERTO SAMPAIO



Prato. Camacho
1893
Autor: Rafael Bordalo Pinheiro
Dimensões 25x60 cm
Inv. MC 28

Rafael Bordalo Pinheiro nasceu em 1846, no seio 
de uma família de artistas e dedicou-se, entre 
outras atividades, ao desenho e à caricatura. 
Integrou a primeira geração naturalista e fez 
parte do Grupo do Leão, constituído por artistas 
como Silva Porto, José Malhoa, João Vaz, António 
Ramalho e seu irmão Columbano Bordalo 
Pinheiro, entre outros.
A produção de Rafael Bordalo apresenta 
caraterísticas peculiares de elevado interesse 
artístico, capaz de reproduzir a textura dos 
materiais para além das formas dos objetos, 
traduzindo também a herança de um romantismo 
tardio, presente nos revivalismos e com ligação 
ao naturalismo, oscilando entre o requinte e 
o popular e anunciando o estilo artístico da 
modernidade – Arte Nova.
Reconhecida internacionalmente, distinguida 
com inúmeras medalhas e prémios em exposições 
universais, a obra de Rafael Bordalo Pinheiro 
é uma das principais referências da cerâmica 
portuguesa da atualidade.

Prato. Caça
1888

Autor: Rafael Bordalo Pinheiro
Dimensões: 16x61 cm

Inv. MC 26
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MUSEU DA CERÂMICA

DAS CALDAS DA RAINHA
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Designação: A bacia das refeições

A hora da ceia, reunida a família, era a hora 
importante do dia. A mãe fazia milagres, 
depois de voltas à cabeça, para inventar 
com que, para além do caldo, pudesse 
encher a bacia ou a padela à volta da qual 
todos se sentavam nos bancos de pau em 
perfeita adoração.

Qual sacerdotisa, ela ali colocava o 
melhor que podia as vitualhas possíveis, 
à noite, por via de regra, as costumadas 
batatas com umas folhas de couve e um 
fio de azeite. Cada um se armava como 
podia para aquela batalha: uma colher de 
torga, de lata ou de alumínio, quando não 
um simples espeto que também servia, 
no tempo, para desfolhar as espigas.  

Quando a sacerdotisa dava ordem para 
avançar, o primeiro era o pai, depois os 
filhos e cada um retomava o seu lugar 
esperando por nova vez. No fim, quando 
já não havia mais, ainda se rapava o 
fundo, rapava, rapava... não sobrando 
nem um cibalhinho, nem um átomo, 
diríamos hoje.

Esta preciosa bacia de barro vidrado é um 
documento soberbo para falar do povo 
português, da sua vida com as suas mil 
dificuldades.  

A bacia, a travessa, o prato ou a malga, 
mesmo depois de partidos pelo uso, 
ainda duravam uma vida após conserto 
com uns gatos de arame e um pouco de 
cola de farinha centeia. 

MUSEU DE SILGUEIROS
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Designação: O Copo de Taberna 

Século XX| década de 40 Copo de dois, em vidro| Doação de Berta Fernanda 
Silva Oliveira.  MML 16223

O copo de dois, assim como o copo de três, servia vinho que era bebido 
normalmente no intervalo das refeições sem acompanhamento, ou 
acompanhando algum petisco. A taberna era o local de encontro e consumo 
de vinho, espaço social de eleição dos grupos sociais menos abastados, onde 
os principais passatempos eram a conversa, os jogos de cartas ou alguns 
jogos tradicionais – era o espaço de convívio e lazer entre os homens, onde se 
estabeleciam laços de união duradouros. Muitas tabernas eram igualmente 
um importante fornecedor de serviços, prestando em simultâneo os serviços 
de venda de produtos de mercearia, o que lhe conferia, nalguns casos a 
designação de venda, e mais tarde de posto de telefone público, reforçando, 
assim a importância da taberna para o espaço público da comunidade.

MUSEU DO VINHO E DA VINHA DE 
BUCELAS
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Designação: Barco

Arte Xávega, Nazaré

MUSEU DR. JOAQUIM MANSO
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Designação: Bule de chá

Cerâmica da Lagoa | Barro cozido e vidrado | A 20,5 x L 32 x D 20 cm | MCM879

No âmbito da comemoração do Dia Nacional da Gastronomia Portuguesa, o Museu 
Carlos Machado selecionou para peça do mês um bule que integra o acervo de 
etnografia regional, exemplo da produção cerâmica da ilha associada ao consumo de 
chá nos meios rurais, que se generalizou. Hoje, dois séculos após a introdução de chá 
em São Miguel, esta cultura continua viva na ilha, apesar de todas as adversidades e 
crises subsistidas, constituindo-se como parte integrante do património identitário e 
gastronómico micaelense. A cultura, manipulação e consumo do chá (Camellia sinensis) 
tiveram origem na China e no Japão há muitos séculos atrás. Com uma utilização 
milenar no Oriente o chá só começou a ser experimentado na Europa a partir do século 
XVII, inicialmente como uma infusão exótica e com fins medicinais, tornando-se depois 
numa bebida social e de fruição, tendo-se generalizado o seu uso.

Em São Miguel a história da cultura do chá remonta ao século XIX, primeiro com a 
importação da planta logo no primeiro quartel da centúria, depois com os começos 
da indústria de transformação da folha a partir de 1878, data em que a Sociedade 
Promotora da Agricultura Micaelense traz à ilha dois chineses de origem macaense, 
Lau-a-Teng (intérprete) e Lau-a-Tan (mestre), para ensinar os rudimentos daquela 
arte. Essa actividade iria apaixonar algumas das personalidades mais interessantes da 
segunda metade do oitocentos micaelense, destacando-se aqui a figura incontornável 
de José do Canto (1820-1898), grande proprietário e homem de cultura, promotor da 
introdução de novas espécies botânicas e tecnologias agrícolas na sua ilha natal. 

Sob influência de uma série de elementos favoráveis ao seu cultivo, como o clima, o 
relevo e a qualidade do solo, rapidamente a planta do chá vingou na ilha, de modo 

particular nas encostas norte de São Miguel. A colheita da folha do chá, realizada entre 
abril e setembro, era maioritariamente efetuada por mulheres e crianças que assim 
ajudavam ao orçamento familiar. No final do século XIX os chazeiros marcavam já de 
forma indelével trechos da paisagem micaelense, havendo mais de duas dezenas de 
produtores, entre plantadores e fabricantes, que aproveitavam o valor comercial da 
novel planta. Cedo se passou da manufatura para o fabrico industrial.

O século XX foi um período conturbado para o chá micaelense. A primeira metade 
foi caracterizada pelo aparecimento de novas fábricas e pela modernização das 
já existentes. Nas primeiras décadas do século muitas dessas unidades industriais 
viram a excelência do seu trabalho reconhecida através de várias medalhas ganhas 
em exposições nacionais e internacionais. O protecionismo oferecido pelo Estado ao 
chá oriundo da África portuguesa, ao mesmo tempo que sobrecarregava de taxas 
o micaelense, entre outros fatores, levou a partir da década de 50 do século XX ao 
encerramento sucessivo das várias fábricas da ilha.

O consumo de chá, antes da introdução da cultura em São Miguel, era já uma bebida 
apreciada entre as classes locais mais privilegiadas, que incluíam nos seus hábitos 
de sociabilidade o consumo da exótica infusão, talvez pelas ligações portuguesas ao 
Oriente ou pela influência inglesa nascida do comércio da laranja. No mundo rural 
o seu consumo popularizou-se após a vinda dos primeiros chineses. Gente da ilha, 
contratada para ajudar no labor da apanha e produção, terá levado alguns pés da 
planta para casa, aí reproduzindo a bebida com os saberes aprendidos.

Atualmente, em S. Miguel persiste a mais antiga e única plantação de chá da Europa. O 
chá produzido nesta ilha constitui um produto de relevo em termos históricos, culturais, 
turísticos e gastronómicos pelo que merece destaque no âmbito das celebrações da 
gastronomia portuguesa.                [Sílvia Fonseca e Sousa]

MUSEU MUNICIPAL CARLOS MACHADO
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Designação: Masseira

Masseira de madeira. Tem uma forma de um tabuleiro 
rectangular fundo, sendo mais estreita na base do que 
no topo que é aberto.

Historial 1º - Acto de recolha (1995); 2º - Exposição 
Permanente “Museu Etnográfico de Ourém”, na Vila 
Medieval de Ourém (1995/1998) 3º - Depósito no r/c 
do nº 48 da rua Dr. Francisco de Sá Carneiro (1998); 4º - 
Mudança para o 1º esq. Do nº 48 da Rua Dr. Francisco de 
Sá Carneiro (2004); 5º - Mudança para a Escola primária 
de Pinhel (2005); 6º - Mudança para um armazém na 
Zona Industrial de Casal dos Frades (2011); 7º - Mudança 
para Oficina do Património, sala de Etnografia (2013)

MUSEU MUNICIPAL DE OURÉM
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NOTÍCIAS 6 DE ABRIL 

PROJECTOS DE GASTRONOMIA E OUTROS A 
CONCURSO NAS ESCOLAS DA CIM COIMBRA.

As ideias de empreendedorismo dos alunos das escolas 
da CIM Coimbra a concurso, a FPCG integrou o Júri a 
acreditar nos jovens e nas suas capacidades dá nos a 
certeza de que é possível mudar o mundo.

IV CONCURSO INTERNACIONAL DE COZINHA DO 
CASTÊLO DA MAIA

A Real Confraria Gastronómica das Cebolas em conjunto 
com o Agrupamento de Escolas do Castêlo da Maia 
realizou o IV Concurso Internacional de Cozinha do 
Castêlo da Maia. A FPCG esteve representada no jantar 
de encerramento e entrega de prémios, na Escola 
Secundária de Castêlo da Maia!

13 DE MAIO

Na ESEC, na semana aberta de educação sénior a falar de 
como é grande o trabalho social que as confrarias fazem 
nas comunidades. Interagir com as pessoas valorizando 
a gastronomia com as Confrarias: Confraria do Bolo de 
Ançã, Confraria da Doçaria Conventual de Tentúgal; 
Confraria da Geropiga; Confraria Gastronómica “As 
Saínhas” de Vagos; Confraria Gastronómica da Gândara.
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17 DE MAIO

INAUGURAÇÃO DA XV FEIRA DOS GRELOS EM 
CARAPELHOS. MIRA

- A Confraria Nabos e Companhia a valorizar o território 
com o melhor que se produz por terras da Gândara. Ao 
Ginabo, inovação que junta nabo ao gin, temos o pão de 
grelos. 

22 DE MAIO

- Fórum Vê Portugal, o Turismo do Centro de Portugal a 
mostrar porque está senpre um passo à frente na forma 
de pensar, sentir, fazer e promover turismo. Em Castelo 
Branco a conhecer e abrir horizontes com as redes do 
turismo.

24 DE MAIO

- Em Cabeceiras de Basto a convite da Câmara Municipal 
com as Confraria do Presunto e da Cebola do Tâmega 
e Sousa e a Confraria dos Gastronómos do Minho a 
incentivar uma outra visão da gastronomia como fator 
de atração turistica e desenvolvimento local.

 -  Prémio AHRESP

25 MAIO

Young Chef Award, etapa regional. Eleição do 
embaixador que irá representar Coimbra região europeia 
da gastronomia no concurso europeu que irá decorrer 
em Outubro.

Um orgulho contar com a garra, ousadia e convicção 
destes jovens concorrentes. Coimbra MUITO bem 
representada!
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12 DE JUNHO

- No programa Sociedade Civil a falar de Confrarias

- Na Escola Superior de Turismo e Hotelaria de Seia a falar 
sobre : “à boleia com o Sabor”

14 DE JUNHO

- Apresentação do Livro : “Confrarias de Portugal” em 
Évora.



24 de Março

7. Confraria da Geropiga

31 de Março

8. III Cerimónia Capitular da Confraria da Foda - Pias 
Monção

06 de abril

09. XVI Capítulo da Confraria da Lampreia de Penacova

13 de abril

10. Confraria Gastronómica  dos Aromas e Sabores 
Raianos

23 de abril

11. Confraria do Queijo S. Jorge

27 de abril

12. XVI Capítulo Real Confraria da Cabra Velha

26 a 29 de abril

13. XIX Grande Capítulo da Confraria Gastronómica da 
Madeira

REPRESENTAÇÕES

02 de Março

1. Confraria dos Rojões da Bairrada com Grelo e batata 
à racha
2. Confraria do Bucho Raiano

09 de Março

3. XII Grande Capítulo da Confraria Gastronómica de 
Sever do Vouga

16 de Março

4. Confraria do Queijo Serra da Estrela

23 de Março

5. XV Capítulo da Real Confraria do Maranho – Pampilhosa 
da Serra
6. II capitulo da confraria da Lampreia de Entre-os-Rios
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15 de Junho

23. VIII Capitulo da Confraria Gastronómica do Concelho 
de Ovar

16 de Junho

24. XIV Capitulo da Confraria do Bolo de Ançã

22 de Junho

25. 4º Capítulo da Real Confraria do Vinho Verde Tinto
26. Confraria do Torresmo Beirão -  Vila Franca da Beira

23 de Junho

27. Confraria do Cabrito Estonado

29 de Junho

28. XXII Capítulo Confraria da Broa de Avintes 

04 de Maio

14. Confraria Gastronómica da Amadora
15. XVIII Capítulo Confraria das Almas Santas da Areosa 
e do Leitão

11 de Maio

16. XXII Capitulo da Confraria dos Gastrónomos da 
Região de Lafões - Vouzela

18 de Maio

17. X Capítulo da Confraria Gastronómica Pinhal do Rei 
– Leiria

19 de Maio

18. Confraria Gastronómica de Almeirim
19. Confraria da Lampantana

01 de Junho

20. XIV Capítulo Confraria Gastronómica da Gândara
21. Confraria Gastronómica do arroz de aba de Cinfães

02 de Junho

22. IV Capítulo da Confraria do Pão da Regueifa e do 
Biscoito de Valongo
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6 de Julho 
 - X Grande Capítulo Confraria Gastronómica “O Moliceiro”
 - XI Capítulo da Confraria Gastronómica dos Velhotes

13 de Julho
 - Confraria da Broa d´Avanca
 - Confraria da Pateira

20 de Julho
 - Confraria do Anho Assado com arroz de forno

27 de Julho
 - XIV Capítulo da Confraria do Bodo

17 de Agosto
 - Confraria do Melão de Casca de Carvalho

25 de Agosto
 - Real Confraria das Cebolas

31 de Agosto
 - VII Capítulo da Confraria do Presunto e da Cebola do 
Vale do Sousa

PRÓXIMOS EVENTOS
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