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Naturalidade:
Viana do Castelo
(Arcos de Valdevez)

Idade: 35

Principais influências:
A minha avó paterna é a 
minha principal influência 
depois segue-se pela mãe, 
tias maternas e a minha 
paixão pela gastronomia 

Chef de referência:
Chef Cordeiro e Eugénie 
Brazier

Maior conquista:
Ser Mãe e a minha 
conclusão do curso Efa 
cozinha e pastelaria

O que mais destaca na 
gastronomia portuguesa: 
A cozinha regional, com as 
suas tradições, costumes e 
sabedorias que nos fazem 
viajar no tempo, trazem 
memórias, contam-nos uma 
história e acima de tudo 
juntam amigos e famílias 
à mesa. Sem esquecer 
os doces conventuais que 
fazem as delicias dos mais 
pequenos aos maiores.

Entrada: 
Chamuças de alheira 
acompanhadas por uma 
salada de rúcula

Prato principal:
Rojões à moda do Minho

Sobremesa:
Pão-de-ló de Ovar

CHEF àMESA
Sónia  Teixeira

  “... tradições, costumes e 
sabedorias que nos fazem 

viajar no tempo...”
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S. Benedito foi elevado à categoria de santo protetor da cozinha, 

dos cozinheiros, contra a fome e a falta de alimentos, tendo em 

conta os milagres que lhe são atribuídos, muito em particular 

relacionados com a distribuição de esmolas para suprir a fome 

dos mais necessitados e a confeção de refeições.

Porventura, o seu milagre mais conhecido é o da multiplicação 

dos pães. Em momentos de grandes privações, quando era 

guardião do convento, os pobres acorriam em busca de ajuda, 

apesar de os frades viverem, por sua vez, também de esmolas.

O porteiro da altura, Frei Vito de Girgenti, mal se apercebeu que 

os pães existentes no fundo da cesta eram os necessários para os 

membros da comunidade, encerrou a distribuição e despachou os 

desgraçados famintos. De imediato, Frei Benedito repreendeu-o, 

S. BENEDITO
O Santo Protetor da Cozinha, dos Cozinheiros,

Contra a Fome e a Falta de Alimentos

ORAGOS E PATRONOS DA COZINHA (V) Prof. Dr. Manuel Ferro

Este artigo deve ser considerado como a continuação de outros que integram uma só série: Oragos e Patronos da 
Cozinha.
- Uma Arte de Inspiração Divina, in Gastronomias. Revista da Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas, n.º 
19, Junho de 2011, pp. 20-25;
- Oragos e Patronos da Cozinha (II): Santa Marta, Protectora das Cozinheiras, in Gastronomias. Revista da Federação 
Portuguesa das Confrarias Gastronómicas, n.º 23, Junho de 2012, pp. 25-31; 
- Oragos e Patronos da Cozinha (III): S. Lourenço, Patrono dos Cozinheiros e Assadores, in Gastronomias. Revista da 
Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas, n.º 26, Março de 2013, pp. 6-14;
- Oragos e Patronos da Cozinha (III): S. Lourenço, Patrono dos Cozinheiros e Assadores (Parte II), in Nona Arte. Re-
vista da Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas, n.º 27, Junho de 2013, pp. 6-13;
- Oragos e Patronos da Cozinha (IV): Santa Zita (Citha / Sitha): Padroeira Universal das Empregadas Domésticas e 
dos Padeiros (Parte I), in Nona Arte. Revista da Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas, n.º 31, Junho 
de 2014, pp. 6-14;
- Oragos e Patronos da Cozinha (IV): Santa Zita (Citha / Sitha): Padroeira Universal das Empregadas Domésticas e 
dos Padeiros (Parte 2), in Nona Arte. Revista da Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas, n.º 32, Setembro 
de 2014, pp. 6-10.
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mandou chamar os pobres em falta e retomar 

a distribuição do pão. Extraordinariamente, 

o pão da cesta não se acabava, quanto mais 

tirava, mais aparecia, e, quando chegou ao fim, 

na cesta havia ficado o número de pães que 

antes tinha reservado para a comunidade. 

Outro episódio paralelo se conta da passagem 

de soldados espanhóis famélicos e sedentos 

pelo convento, alimentando assim todo 

o contingente. E mais multiplicações de 

alimentos ocorrem depois.

Certa vez, por incúria do Superior, que não 

providenciou o convento com víveres, e se 

tornava impraticável ir pedir esmola, por ter 

caído neve, não havia que comer. Frei Benedito 

ordenou então que, à semelhança de Cristo 

nas bodas de Caná, se enchessem vasilhas 

com água e as cobrissem com tábuas. Ao 

amanhecer, estavam essas mesmas vasilhas 

cheias de grandes peixes, suficientes para 

várias refeições.

Também noutra altura, quando a carne chegou 

atrasada e era requestado pelos seus confrades 

para os servir, Frei Benedito desculpava-se que 

a refeição estava já ao fogo havia minutos, mas 

quando regressa à cozinha encontra-a já bem 

temperada, cozida e pronta. 
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Noutra ocasião, faltava a lenha. Também 

se conta que Benedito sobe ao monte 

e carrega ao ombro uma grande árvore 

derrubada por um raio, e de tal porte que 

seriam necessários vários homens fortes 

para a conduzirem, causando o espanto de 

quantos o observavam.

Noutro dia, quando cerca de trinta 

operários apareceram no convento para 

prestarem serviços voluntários, sem que 

fossem esperados, estavam as despensas 

vazias. Benedito recorre ao auxílio divino 

pela oração e serviu farta refeição a todos 

eles, sobrando ainda alimentos para a 

despensa.

Também em ocasiões solenes, episódios 

semelhantes tinham lugar. Quando o 

arcebispo de Palermo, D. Diogo d’Abedo, 

resolve recolher-se por uns dias no convento 

por altura do Natal, leva igualmente grande 

quantidade de víveres para facilitar a vida 

da comunidade franciscana que visita.

Frei Benedito vive intensamente o momento, 

muito em especial as celebrações religiosas, 

cai em êxtase e várias horas permanece 

em profundo arrebatamento. Nem se 

lembra que a seu cargo está a confeção de 
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todas as refeições. O guardião passa pela 

cozinha antes da missa solene pontifical, 

vê o fogo ainda pagado e, preocupado, 

manda procurar Benedito, que ainda se 

encontrava em profunda contemplação.

Sereno, os restantes frades acusam-no 

de preguiçoso, revoltados com a situação 

criada e temiam a vergonha perante o 

arcebispo e seu cabido. Calmamente, 

Benedito acende o fogo e, quando chegou 

o momento, eram vistos dois belos jovens, 

dois anjos que ajudavam, a acabarem de 

preparar o suculento banquete que de 

imediato foi servido, transformando-se as 

injúrias em louvores.

Nascido a 31 de março de 1524 (ou de 

1526, segundo outros), em San Fratello 

(ou Filadelfo, noutra versão), numa 

propriedade nas imediações de Messina, 

na Sicília, a sua vida decorre até 4 de abril 

de 1589, em Palermo. Filho de Cristoforo 

Manasseri ou Manasceri e de Diana Larcan, 

descendentes de escravos etíopes trazidos 

para Itália, segundo uma versão corrente.

O pai ainda seria escravo de um grande 

senhor da região, Vicente Manasseri e 

dele recebe o sobrenome, como, de resto, 

era hábito com os clientes e dependentes 

das grandes famílias de então.

De modo paralelo, a mãe era uma liberta de 

outra grande família, dum membro da Casa 

da Lanza, pelo que também era conhecida 

como Diana de Lanza. Fervorosos cristãos 

e caridosos para com os pobres, a sua 

conduta tornou-se depois exemplo para o 

pequeno Benedito.

Mesmo contraindo casamento, os pais 

teriam feito voto de castidade e, só depois 

do patrão os convencer a terem filhos, se 

aventuraram a tal. Segundo outra versão, 

seria tal atitude um modo de evitar que os 
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filhos nascessem igualmente escravos e, 

só depois da promessa do patrão conceder 

a liberdade às crianças, se proporcionaram 

as condições para que Benedito nascesse.

Abençoado à partida, o seu nome logo se 

tornou sugestivo, mesmo até pelo facto de 

ser uma criança formosa, de finos traços 

do rosto. Reza outra versão que teria sido 

um escravo capturado no Norte de África, 

como era habitual na altura, pelo que se 

assim era, seria de origem mourisca e não 

etíope.

De acordo com a primeira das versões 

apontada, teria sido educado pela mãe 

em fé e sabedoria, tornando-se, primeiro, 

pastor de ovelhas, ocupação que lhe 

facultava as condições necessárias de 

solidão para se entregar à penitência e 

oração.

Aos dezoito anos, com o seu trabalho, já 

se provia a si mesmo e aos pobres que 

a ele recorriam. Um episódio, porém, viria 

alterar o curso da vida. Um dia, quando 

teria cerca de vinte e um anos, foi insultado 

em virtude da sua cor de pele.

Um eremitão franciscano, Frei Jerónimo 
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Lanza, acorreu em seu socorro e convidou-o 

a integrar a sua comunidade. Com a 

reforma dos franciscanos operada pelo 

Papa Pio IV, passou a ser irmão leigo do 

convento franciscano de Santa Maria di 

Gesù, em Palermo, de irmãos capuchinhos, 

a Ordem do Frades Menores Reformados. 

Aí, humildemente começou por trabalhar 

na cozinha.

Desse convento apenas se ausentou por um 

pequeno período de três anos, que passou 

ao Convento de Sant’Ana di Giuliana. A 

todos conquistou com a sua simpatia, 

mansidão, alegria, piedade, sabedoria… e 

com a comida saborosa que confecionava. 

Apesar de continuar leigo e analfabeto, em 

1578, foi conduzido ao cargo de guardião do 

convento, cargo que aceitou com relutância, 

muito embora a sua administração tenha 

sida marcado pela eficiência, dentro de 

uma linha rigorosa de interpretação da 

regra franciscana. Merecendo o respeito 

dos padres seus superiores na Ordem, era 

condescendente para com os noviços, 

benevolente para com os irmãos leigos e por 

todos respeitado, sem que dele abusassem, 

nem se aproveitassem da sua humildade. 

De conduta virtuosa e exemplar, era 
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o primeiro a apresentar-se no coro e nos 

exercícios da comunidade, na assistência aos 

doentes e no trabalho manual, recomendando 

ainda ao porteiro que jamais recusasse esmolas 

a quem se dirigisse ao convento. 

Afirmando-se como guia seguro de noviços 

e mestre na explicação das Escrituras, a que 

procedia no Ofício divino com surpreendente 

facilidade, apesar de não saber ler, nem 

escrever, chegou a ser procurado por mestres 

de Teologia que o vinham consultar. 

Ao dom da ciência infusa, juntava o da sábia 

penetração dos espíritos e corações, como 
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que iluminado pelo Espírito Santo.

Concluído o período à frente da sua 

comunidade, voltou a encarregar-se dos 

trabalhos de cozinheiro com toda a felicidade, 

reencontrando com alegria a rotina de uma 

vida serena e obscura. Conta-se que a sua 

preocupação com aqueles que nada tinham 

para levar à boca era tal, que retirava da 

despensa alguns magros mantimentos, 

escondia-os no seu hábito e distribuía-os 

pelas ruelas da cidade.

Um dia, é surpreendido pelo novo Guardião 

do convento, que lhe perguntou que levava 

no manto, ao que Benedito respondeu com a 

humildade que marcava o seu carácter: “São 

Rosas, senhor!”. Ao abrir o manto, caiu, na 

realidade, uma cascata de rosas de grande 

beleza e não os comezinhos alimentos.

Quando adoeceu em 1589 e esperavam que 

falecesse, advertiu, primeiro, que ainda não 

tinha chegado a sua hora. Só à segunda vez, 

um mês depois, como era hábito na época, se 

preparou para o passamento e, no antegozo 

já da serenidade celeste, fez prometer que 

fosse sepultado logo após se consumasse a 

sua morte. Pretendia poupar os seus irmãos à 

multidão que, na realidade, invadiu o convento 

mal teve conhecimento do que acontecera, 

para o ver e obter algum objeto, um pedaço 

de roupa ou qualquer lembrança que pudesse 

ser guardado como relíquia. 

Não admira que um semelhante carácter, 

perante o exercício de todas as virtudes, não 

fosse agraciado com o condão de operar 

numerosos milagres. Além dos que acima são 

referidos, corre a versão da ressurreição de 

duas crianças, a cura de vários cegos, surdos, 

coxos e leprosos, um paralítico, além de outras 

maleitas, como um edema ou a reconstituição 

do esófago e da traqueia de um jovem baleado.

Também facilita a pescaria de um pobre e 

desafortunado pescador e a ressurreição dum 

cavalo dum homem necessitado que de outro 

modo não tinha como ganhar a vida. De igual 
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modo, as aparições da Virgem, em vida, 

e de Santa Úrsula, bem como das Santas 

Virgens, na hora da morte são episódios 

que sublinham a índole excecional da sua 

existência.

Apenas foi canonizado a 24 de maio de 

1807 pelo Papa Pio VII, sendo representado 

com uma criança nos braços, que muitas 

vezes é considerada ser o Menino Jesus, 

pela grande devoção que lhe tributava e 

pela lenda de que a própria Virgem lho 

teria passado quando O trazia ao colo, em 

momentos de fervoroso êxtase. Outras 

vezes, tal representação é atribuída ao facto 

de ter salvado diversas crianças da morte.

Frequentemente designado como “Santo 

Mouro ou Africano”, tendo em conta a cor 

negra da pele, tem a festa litúrgica a 4 de 

abril, se bem que no Brasil seja celebrado 

a 5 de outubro. É um dos padroeiros da 

cidade de Palermo e o culto espalhou-se 

pela Cristandade.

Apesar de não ser um santo dos mais 

conhecidos em Portugal – daí a sua 

justificada ausência na toponímia – a sua 

presença nos altares é discreta, muito 

embora relativamente frequente, se bem 

que em altares secundários. Apesar de 

tudo, tem missa solene e festas em sua 

honra na povoação do Coval, no concelho 

de Santa Comba Dão. Quem visita o 

Mosteiro do Lorvão, lá encontra também 

a imagem do santo num sóbrio altar, junto 

da porta de saída do coro para o claustro.

No Brasil, porém, tornou-se até um santo 

popular, quer como padroeiro de paróquias, 

quer pelas numerosas capelas que a ele são 

dedicadas, quer pelas irmandades que se 

organizaram, sempre inspirando os devotos 

pelo exemplo de humildade e caridade que 

a sua vida patenteou.

É igualmente padroeiro dos negros e 

afrodescendentes, sendo o seu culto 

frequentemente associado ao de Nossa 

Senhora Aparecida, Santo Elesbão, 

imperador negro da Etiópia, e Santa Ifigénia, 

princesa negra etíope, pelo que o relacionam 

com o período da escravidão. Porém, uma 

das manifestações mais remarcáveis em 

sua honra, tem lugar em Guaratinguetá, 

no Estado de São Paulo, vale de Paraná, 

em que tem direito a cavalaria no domingo 

de Páscoa, já desde os idos anos de 1726. 

No entanto, outros municípios com o seu 

nome são passíveis de se encontrar como, 

por exemplo, no Ceará e em Pernambuco, 
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ou distritos, como acontece em Santa Luzia, e bairros em Juiz 

de Fora e Pau dos Ferros.

A sua devoção alargou-se ainda à Espanha, na Galiza (Santiago 

de Redondela), à Venezuela, Uruguai, e Argentina, país em 

que tem um santuário e um bairro com o seu nome na cidade 

de Buenos Aires. 

Graças à popularidade de que disfruta, e considerando a sua 

desenvoltura na cozinha, são criados pratos e doces que lhe 

são dedicados, invocando as delícias dos seus cozinhados, 

preparados com a ajuda dos anjos. Por exemplo, oriundo do 

Estado de Mato Grosso, circula a receita do Bolo de S. Benedito. 
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   Ingredientes: 

5 ovos

4 chávenas de chá de açúcar

2 chávenas de chá de manteiga 

2 chávenas de chá de queijo de minas ralado

5 chávenas de farinha de trigo

2 chávenas de leite

2 colheres rasas de fermento em pó 

   Modo de preparação:

Bata os ovos bem batidos (não é necessário separar a clara 

da gema).

Depois de bem batidos, acrescente os outros ingredientes 

na ordem acima referenciada.

Não mude a ordem dos ingredientes e bata bem até ficar 

uma massa bem homogénea.

Unte 2 formas de buraco no meio e leve ao forno a 150º, 

pré-aquecido, cerca de 40 minutos.

Outras versões da receita do bolo coexistem, por vezes 

já em versões mais atualizadas e com ingredientes da 

modernidade, como a coca-cola. 

BOLO DE S. BENEDITO
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Por sua vez, o Pudim de S. Benedito mergulha as suas raízes 

no ancestral património da doçaria conventual portuguesa. 

Possui a particularidade de ser confecionado à base de 

batata, sendo particularmente apreciado na quadra festiva 

do Natal, muito embora nos possa deliciar em qualquer 

época do ano.

PUDIM BENEDITINO Ingredientes:

1 colher de sopa de água morna + q. b. para a calda

1 pau de canela

10 gemas

185 gr de açúcar

2 claras

3 folhas de gelatina branca

6 batatas médias

Corintos, q. b.

Raspa de 1 limão
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Modo de preparação:

Coza as batatas com a casca. Descasque-as depois de 

cozidas, reduza-as a puré e reserve.

Leve o açúcar ao lume, coberto de água, e deixe ferver até 

obter uma calda em ponto de espadana (a calda cai da 

colher com o aspeto da lâmina de uma espada).

Junte o polme de batata à calda de açúcar e mantenha no 

lume, mexendo sempre, até ficar em ponto de estrada (ao 

passar uma colher na calda, forma-se uma abertura que 

deixa ver o fundo do tacho).

Acrescente a raspa de limão e a gelatina, previamente 

desfeita na água morna.

Deixe o preparado arrefecer um pouco.

Bata as claras em castelo e reserve.

Integre as gemas, previamente batidas, no puré até obter 

um creme espesso e esbranquiçado.

Junte, delicadamente, as claras em castelo, o pau de canela 

e, por fim, os corintos.

Deite a mistura numa forma untada com manteiga e leve a 

cozer em forno moderado.

O pudim deverá ser desenformado no dia seguinte ao da 

confeção para evitar que se desmanche. Se tiver que o 

desenformar no próprio dia, mergulhe o fundo da forma em 

água quente, vire-a sobre o prato de servir e bata levemente 

para o pudim se manter estruturado.

Mas o nome de S. Benedito não se restringe apenas à doçaria 

tradicional. Em 2005, em Curitiba, é lançado no mercado 

um doce fino recheado com biscoito e creme exclusivo de 

cacau, coberto com chocolate de leite para acompanhar uma 
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perfumada e requintada xícara de café. Assume o nome de 

Beneditos, em louvor do santo e aludindo à cor da sua pele.

Apesar de se tratar de uma receita que atravessou gerações, 

só muito recentemente os Beneditos começaram a ser 

fabricados em quantidades mais avultadas e consumidos 

nas cafeterias de charme e bistrôs de primeira da cidade. 

Tornaram-se depois uma verdadeira febre entre as classes 

mais elegantes como um doce seleto, inovador, diferente, até 

porque está disponível em diferentes variantes de acordo com 

os sabores preferidos: chocolate de leite, trufado, chocolate 

branco, creme de menta e cacau.

Decerto que toda esta gulodice traz a bênção de S. Benedito…

Bibliografia:
Mons. Ascânio Brandão. São Benedito, o Santo Negro. São Paulo: Indústria 
Gráfica Siqueira, 1949.
P.e José Artulino Besen. São Benedito. Florianópolis: Editora Semeadora, 2003.
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ENTREVISTA com...
Confrar ia  da Lampreia

1. A confraria da Lampreia tem como fim a defesa e divulgação do 

património gastronómico do concelho de Penacova em geral e, 

em especial, da Lampreia e da doçaria conventual do Lorvão. Nesse 

sentido tem como matriz a defesa do estuário do Rio Mondego por 

onde sobe a Lampreia e a divulgação da doçaria que teve origem 

no Mosteiro do Lorvão dedicado á ordem de Cister.

2. A Confraria da Lampreia apresenta-se como uma confraria 

preocupada com a preservarão das condições naturais para 

a produção, desenvolvimento e divulgação dos produtos 

endógenos.  

3. Poderemos referir que relacionado com a Lampreia, o prato 
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principal que melhor espelha a nossa herança 

gastronómica é o arroz de lampreia o qual 

tem raízes ancestrais na população ribeirinha. 

Desde que há memória as gentes que 

habitaram e habitam as margens do Mondego 

e seus afluentes tiveram na Lampreia um dos 

pratos favoritos.

Já os doces conventuais tiveram uma 

divulgação mais restrita e só com o 

advento do liberalismo é que os mesmos 

começaram a ser conhecidos extramuros. 

Muito recentemente tais doces tiveram um 

forte impulso na sua divulgação pelo Prof. 

Dr. Nelson Correia Borges que tem dedicado 

muito do seu trabalho de investigação á 

divulgação da gastronomia cisterciense em 

particular dos doces conventuais.

4. Como já se deixou dito a confecção da 

Lampreia como prato gastronómico teve uma 

origem popular, sendo certo que apesar disso, 

as primeiras Lampreias eram oferecidas 

ao Pároco e ao Professor figuras mais 

prestigiadas das comunidades locais. Quanto 

á doçaria conventual a mesma nasceu no 

Mosteiro do Lorvão o qual teve forte impulso 

com a presença das filhas de D. Sancho I rei 

de Portugal.

5. A sua doçaria foi-se desenvolvendo 
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ao longo de vários séculos pelas freiras 

cistercienses que encontram nas terras de 

Lorvão dos produtos necessários á criação de 

um conjunto de doces de grande qualidade. 

Hoje são já bem conhecidos como expoentes 

máximos desta gastronomia as nevadas e o 

pastel de Lorvão.

6. A Confraria da Lampreia tem estado 

apostada, como se foi referindo, na defesa 

do Rio Mondego com espaço natural para 

a Lampreia desovar e assim completar o 

seu ciclo de vida. Assim, logo nos primeiros 

anos de existência promovemos com outras 

instituições uma petição á Assembleia da 

Republica com o intuito da construção da 

escada de peixe junto ao Açude Ponte em 

Coimbra. Tal petição foi aprovada e hoje é 

uma realidade.

Após tal vitória encetamos nova luta com 

outras associações e autarquias para impedir 

a construção de uma Mini-hídrica que iria 

destruir a zona principal da desova da 

Lampreia, integrando a Plataforma Mondego 

Vivo. Várias iniciativas foram levadas a efeito 

com a nossa colaboração e empenho que 

culminaram com a decisão governamental de 

não anular tal possibilidade. Recentemente 

fomos parceiros no projecto liderado por uma 

equipa de cientistas liderados pelo Prof, Dr. 

Pedro Raposo da Universidade de Évora 
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que levou a efeito a reabilitação dos açudes 

existentes no Rio Mondego entre a Foz e 

a Barragem da Aguieira. Tal projecto foi 

concretizado tendo-se realizado no passado 

dia 12 de Março um Colóquio onde foram 

apresentadas as obras realizadas e bem 

assim os benefícios que se podem retirar 

pela sua realização, quer no campo científico 

e biológico, mas também para a economia.

7. A confraria apesar do empenho que tem 

posto na promoção e divulgação dos produtos, 

nomeadamente com um levantamento do 

receituário local não encontrou ainda os 

parceiros adequados para produzir trabalhos 

próprios. Apesar disso tem colaborado em 

trabalhos de investigação já publicados.

8/9/10. O trabalho desenvolvido pela 

confraria tem tido o devido eco nas autarquias 

locais e junto da comunidade em que se insere 

sendo convidada a dar o seu contributo em 

diversos colóquios, seminários desenvolvidos 

no concelho de Penacova, nesta área.

11. A confraria da Lampreia além de 

estar filiada na Federação das Confrarias 

Gastronómicas Portuguesas é membro 

fundador da Associação de Confrarias da 

Rota de Cister, além de ter parcerias com 

a Câmara Municipal de Penacova e com a 

Universidade de Évora.

12. É uma classificação de grande 

significado, pois vem valorizar um património 

incomensurável e fundamental para o estudo 

e compreensão da história de cada povo.

13. A cozinha portuguesa é variada e rica 

beneficiando da epopeia dos descobrimentos 

e deste modo do contacto com os outros 

povos indo aí buscar muito produtos que a 

tornaram única. Por isso temos como acertada 

a promoção de tal candidatura.

14. Resposta já dada.

15. A gastronomia é uma excelente montra 

para o turismo português. Tratando-se de 

uma gastronomia farta e diversificada a qual 

espelha cada uma das nossas regiões, dá ao 

turista um puzzle do nosso país e seduz pela 

sua singularidade.

16. A internacionalização passa pela sua 

divulgação nos certames internacionais, 

mormente aproveitando as feiras que se 

realizam em diversas áreas.

17. As alterações realizadas nas revista vem 

torna-la mais atraente ao leitor.
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FOLARES DE 
PORTUGAL

Ernesto Veiga de Oliveira dedica um artigo aos Folares e Ovos da 

Páscoa em Portugal na sua obra Festividades Cíclicas em Portugal. 

Seguimos, pois, as palavras do autor quase à letra. 

Após os meses de Inverno e a longa privação da Quaresma, 

a Páscoa dá início a uma intensa actividade em termos de 

preparações culinárias e de intercâmbio. A Páscoa é, pois, uma 

época característica de presentes cerimoniais, nomeadamente de 

natureza alimentar, os «folares». A palavra, porém, numa acepção 

restrita e mais precisa, designa um certo tipo de bola, específica 

do ciclo pascal. 

Como bolo de Páscoa, existem, em Portugal, diferentes espécies 

de «folares»; o mais corrente e difundido é o de bolo em massa 

seca, doce, e ligada, feito com farinha de trigo, ovos, leite, azeite, 

banha, açúcar e fermento, e condimentado com canela e ervas 
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aromáticas, geralmente erva-doce, – uma 

espécie de regueifa ou fogaça, encimado, 

conforme o seu tamanho, por um ou vários 

ovos cozidos inteiros e em certos lugares 

tingidos, meio incrustados e visíveis sob as 

tiras de massa que os recobrem.

Este tipo de «folares» constitui a regra quase 

sem excepção em todo o Sul do País, no Algarve 

e no Alentejo, e é corrente na Estremadura e 

nos arredores de Lisboa; no Centro do País, é 

ainda mais frequente nas Beiras, e encontra-

se também na região do Douro. Contudo, no 

Nordeste montanhoso e no planalto de Trás-

os-Montes, o «folar» é diferente. A massa leva 

farinha, ovos, leite, manteiga e azeite e encerra 

bocados de carne de toda a espécie – vitela, 

frango, coelho e, sobretudo, porco, presunto e 

rodelas de salpicão – cozidos dentro da massa. 

Conforme as regiões e localidades, os «folares» 

doces podem apresentar algumas variações 

e particularidades, no que respeita às suas 

formas; 

No Sul, eles são redondos, espessos e maciços, 

e comem-se no Domingo de Páscoa, ou em 

certos sítios, na Sexta-feira Santa, na Segunda-

feira a seguir à Páscoa, ou mesmo, no final do 

Ciclo, em Domingo de Pascoela. Nos arredores 

de Lisboa, eles têm uma forma ovalada; em 

Aveiro, a de um coração; etc.
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Receita base:

Farinha de trigo:

Farinha de trigo, usada na industria 

panificadora, bem como o fermento (ou 

levedura)

 Fumeiro de Boticas:

O fumeiro mais frequentemente utilizado e 

que dá características sensoriais distintas 

ao Folar de Boticas, são as linguiças de 

Boticas, salpicão de Boticas e a peça 

fumada de Boticas. 

 Sal - (NaCl) para fins alimentares

 Ovos

 Banha de porco Bísaro

 Azeite de Trás-os-Montes

 Manteiga

Confraria da Carne Barrosã
Folar de Boticas

Procedimento:

 À farinha de trigo junta-se a mistura das gorduras referidas previamente derretidas, 

os ovos e o fermento e sal diluídos em água tépida. Amassa-se tudo muito bem para 

que resulte numa massa homogénea.

Tradicionalmente o amassar dos ingredientes é feita de forma manual, no entanto, e 
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uma vez que está generalizado o uso de 

batedeiras, a homogeneização da massa 

pode ser executada de forma manual ou 

mecânica. 

 Reserva-se em lugar quente e seco 

para que levede. Considera-se a massa 

pronta quando atinge o dobro do volume 

e apresenta um aspecto rendilhado.

 A massa depois de lêveda é dividida em 

partes, cada uma das quais representando 

um folar. Cada porção é estendida (em 

todo o processo que envolve a preparação 

da massa e do folar, esta deverá ser 

polvilhada com farinha de trigo sempre 

que se justifique, nomeadamente para 

que não se cole às mãos e/ou bancada 

onde está a ser trabalhada), até ficar com 

cerca de 2 cm de altura, e então coberta 

abundantemente com as diversas carnes.

 Enrola-se de forma a que a carne fique 

no seu interior, dando-lhe um formato 

arredondado, com a chanfradura a 

meio característica. Coloca-se em forma 

individual, de barro ou alumínio, untado 

com gordura.

 Mais uma vez, reserva-se em lugar 

quente e seco para que volte a levedar. 

Considera-se o folar lêvedo quando 

apresenta um aspecto rendilhado.

 Pincela-se então com gema de ovo 

homogeneizada e azeite de Trás-os-

Montes e coloca-se em forno já aquecido 

a 220º C, quando cozido retira-se do 

forno (a cozedura ocorre em cerca de 60 

minutos) para que arrefeça.

Tradicionalmente (e ainda na maioria dos 

casos) o Folar de Boticas é cozido em 

fornos de lenha, de alvenaria ou metálicos, 

no entanto, podem também ser cozidas 

em fornos eléctricos.
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Tempo de preparação: 45 minutos + 4 h de levedação
Produção: 3 bolos com 400g
Nº de Pax: 14

Receita base:

 1 kg de farinha T55

 5 ovos

 100g mais 25 g de manteiga

 100 g de açucar

 15 g de sal

 4 g de canela

 200 ml de leite

 30 g de levedura

 Água q.b.

Beira Litoral
Folar de Ovos

  “... uma espécie de regueifa ou 
fogaça, encimado, conforme o 
seu tamanho, por um ou vários 
ovos cozidos inteiros  ...”
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Procedimento:

-Pesar todos os ingredientes. 

-Abrir estanca com a farinha e adicionar os ovos, o açúcar, a manteiga, a raspa 

de limão, a canela, o leite e o sal. Amassar e quando já não houver farinha solta 

adicionar a levedura.

-A massa está boa quando fizer véu (a massa esticada entre dedos faz uma película 

fina, sem partir), apresentar liga e elasticidade, estiver enxuta e com brilho.

-Deixar levedar cerca de 1 hora.

-Tender empelos de 400g, reservando alguma massa para as tiras. Enrolar em bola 

e decorar com os ovos e tiras de massa.

-Arrumar no tabuleiro. Levedar até duplicar o volume (de 2 a 3 horas). 

-Pincelar com ovo.

-Cozer a 180ºC durante cerca de 30 minutos.
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Tempo de preparação: 45 minutos + 4 h de levedação
Produção: 3 bolos com 450g
Nº de Pax: 14

Receita base:

 1kg de massa base de Folar com ovos

 Manteiga derretida qb

 Açúcar q.b.

 Canela q.b.

Folar de Vouzela

  “... bolo em massa seca, doce, e ligada, 
feito com farinha de trigo, ovos, leite, 
azeite, banha, açúcar e fermento, e 
condimentado com canela e ervas 
aromáticas ...”
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Procedimento:

-Pesar todos os ingredientes. 

-Abrir estanca com a farinha e adicionar os ovos, o açúcar, a manteiga, a raspa 

de limão, a canela, o leite e o sal. Amassar e quando já não houver farinha solta 

adicionar a levedura.

-A massa está boa quando fizer véu (a massa esticada entre dedos faz uma película 

fina, sem partir), apresentar liga e elasticidade, estiver enxuta e com brilho.

-Deixar levedar cerca de 1 hora.

-Tender empelos de 450g. Fazer cacete, espalmar e pincelar com manteiga e polvilhar 

com açúcar, canela e amêndoa granulada. Fechar e dar forma de meia lua. 

-Arrumar no tabuleiro. Levedar até duplicar o volume (de 2 a 3 horas). 

-Pincelar com ovo.

-Cozer a 180ºC durante cerca de 30 minutos.
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Tempo de preparação: 45 minutos + 4 h de levedação
Produção: 4 lagartos com 300g
Nº de Pax: 14

Receita base:

 1kg de massa base de Folar com ovos

Folar de Castelo de Vide

Procedimento:

 Tender empelos com 300g. Dar formato de lagarto.

 Arrumar no tabuleiro. Levedar até duplicar o volume (de 2 a 3 horas). 

 Pincelar com ovo.

 Cozer a 180ºC durante cerca de 30 minutos.
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  “... para os 
afilhados há os 

lagartos, borregos; 
para as raparigas, 

as pintainhas, 
pombas, 

bezerrinhas, 
borreguinhas ...”
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Tempo de preparação: 45 minutos + 4 h de levedação
Produção: 2 bolos com 500g
Nº de Pax: 10

Receita base:

 1600 g de farinha T55

 60 g de Açúcar amarelo

 100 ml de leite

 120 g de manteiga

 4 g de erva-doce em pó

 4 g de canela

 5 g de sal

 Raspa e sumo de 1 laranja

 40 g de aguardente de medronho

 25 g de levedura

 3 ovos

Algarve
Folar Algarvio

  “... no que respeita às suas formas; 
no Sul, eles são redondos, espessos 
e maciços,  ...”
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Procedimento:

-Pesar todos os ingredientes. 

-Adicionar à farinha os ovos, o leite, a raspa e sumo de laranja, a aguardente de 

medronho, a erva-doce e a canela e o açúcar amarelo. Amassar e quando já não 

houver farinha solta, adicionar a levedura. 

-A massa está boa quando fizer véu (a massa esticada entre dedos faz uma película 

fina, sem partir), apresentar liga e elasticidade, estiver enxuta e com brilho.

-Deixar levedar.

-Tender empelos de 500g. Dividir cada um, em porções de 50g e espalmar. Pincelar 

com manteiga derretida, polvilhar com açúcar amarelo e a canela cada porção de 

massa. Colocar, de seguida em forma redonda, sobrepondo as porções de massa. 

-Levedar até duplicar o volume. 

-Pincelar com ovo. Cozer a 200ºC durante cerca de 20 a 30 minutos.
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Tendo em conta a transversalidade da gastronomia e a forma 

como esta se cruza com várias actividades e áreas da vida social, 

quis a Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas e a 

AHRESP angariar um conjunto de parceiros que permitisse a 

realização de actividades diversificadas que fossem ao encontro 

das diferentes classes etárias e sociais portuguesas.

Para além disso, foi preocupação destas duas entidades 

associativas a planificação de actividades que fizessem sobressair 

o dia da gastronomia para além do dia fixado para tal.

Ou seja, quiseram as duas instituições que as actividades não se 

circunscrevessem ao dia destinados às celebrações mas que se 

prolongasse no tempo permitindo, assim, dar continuidade no 

tempo à interacção com a sociedade numa constante ponte e 

DIA NACIONAL da
GASTRONOMIA
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ligação entre as actividades a decorrer no 

presente ano com as que irão decorrer no 

ano seguinte.

Só assim, será possível rentabilizar 

verdadeiramente a instituição de um dia 

e de formalizar uma estratégia que faz da 

gastronomia causa nacional e factor de 

coesão económica no mercado interno e 

externo. 

Querem, assim, mais do que lembrar a 

gastronomia enquanto factor cultural, 

histórico e social formalizar uma estratégia 

que faça da gastronomia motivo de 

desenvolvimento sustentável e elemento 

de afirmação de Portugal no mundo.  

Para tal, teremos várias acções a decorrer 

no dia 29 de Maio, na cidade de Aveiro, 

que irão servir de elemento de atracção 

ao turismo interno e externo. No entanto, 

tendo em conta a forte adesão dos vários 

parceiros a estas celebrações, será nosso 

objectivo conseguir alargar o âmbito das 

actividades na edição de 2017 de forma a 

garantir o aumento de visitantes e o tempo 

de permanência dos mesmos na cidade 

escolhida para as comemorações.    

“... que faça da 
gastronomia 

motivo de 
desenvolvimento 

sustentável e 
elemento de 

afirmação de 
Portugal...”

“... formalizar 
uma estratégia 

que faz da 
gastronomia 

causa nacional e 
factor de coesão 

económica...”
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CTT 

Através do parceiro CTT irá ser lançado um postal inteiro, um selo e um carimbo 

dedicados ao tema do Dia Nacional da Gastronomia. A apresentação deverá decorrer 

na semana que antecede o dia 29 de Maio. Foi já proposto à Assembleia da República 

que a apresentação decorra naquele espaço como forma de lembrar a importância 

deste Órgão de Soberania na instituição do Dia da Gastronomia. Será uma forma de 

lembrar como as decisões ali tomadas contribuem para o desenvolvimento do país. 

No dia 29 de Maio, dia da gastronomia, teremos com este parceiro uma acção inovadora 

no Mercado Manuel Firmino. Assim, quem passe junto do espaço CTT poderá tirar 

uma fotografia que se transforma em postal e é enviada pelo correio com o selo “dia 

da gastronomia”. 

PARCEIROS

CP

Para além de uma dinâmica conferência de imprensa que decorreu, no dia 19 de Abril, 

na Estação de Santa Apolónia e que traduziu o culminar de uma acção de comunicação 

com todas as confrarias nacionais a bordo de um Alfa Pendular teremos a viagem “Dia 

da Gastronomia”.

As colaborações com o parceiro CP permitiram, quer mostrar como a gastronomia se 

cruza com a vida dos cidadãos, quer como a angariação de reputação e de notoriedade 

da nossa gastronomia foi, muitas vezes, coincidente com o desenvolvimento do caminho- 

de-ferro em Portugal. 
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TAP 

Com o parceiro TAP iremos distribuir um marcador de livro em versão bilingue com a 

linda frase de Fialho de Almeida:

“ (…) O prato nacional é como o romanceiro nacional, um produto de génio colectivo; 

ninguém o inventou e inventaram-no todos: vem-se ao mundo chorando por ele, e 

quando se deixa a pátria, lá longe, antes do pai e da mãe, é a primeira coisa que 

lembra.(…)”

Serão distribuídos 5000 marcadores entre todos os passageiros da Transportadora 

Aérea Portuguesa lembrando a quem chega ou a quem parte a singularidade da nossa 

gastronomia e como ela nos caracteriza. A TAP servirá nas refeições a bordo, no dia 

29 de Maio, uma ementa elaborada pelo Chefe Vítor Sobral especialmente dedicada 

ao tema em causa.  

AHRESP

Com o parceiro e co-organizador AHRESP iremos mobilizar a restauração nacional 

para uma maior projecção nas ementas, quer do receituário nacional, quer dos produtos 

tradicionais locais, na semana que antecede o dia 29 de Maio. 

Quem visitar um restaurante naquela semana deve sentir o que caracteriza aquela 

região para além das ementas habituais. Uma boa oportunidade para lançar pequenas 

produções, produtos menos conhecidos porque caíram em desuso ou, ainda, receitas 

que há muito desapareceram dos cardápios devido a predominância de uma sociedade 

cosmopolita. 
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MUSEU SANTA JOANA (AVEIRO)

Irá disponibilizar no dia 29 de Maio uma 

visita ao espaço do Museu cujo tema será 

a gastronomia aveirense na versão doce dos 

Ovos-Moles de Aveiro.  

DIRECÇÃO-GERAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

No seguimento de uma parceria a decorrer já desde 2014, serão apresentadas duas 

iniciativas de grande valor. Será apresentada a plataforma de divulgação digital “O inventário 

dos produtos tradicionais” que contemplará, quer os produtos agrícolas, quer os produtos 

transformados, quer ainda o receituário associado à nossa restauração. 

Esta plataforma irá permitir a longo prazo, por um lado, a caracterização da nossa gastronomia 

e a definição do que a constitui e, por outro lado, a planificação estratégica de investimento 

ou aposta em determinados sectores de acitividade. 

No dia 29 de Maio, será ainda apresentada a marca de certificação “tradicional.pt”. Instrumento 

de diferenciação pensado, sobretudo, para a pequena produção cuja escala não permite 

outros regimes de qualidade, será uma forma de distinguir a boa produção nacional e de 

permitir a sua afirmação no mercado. 

REDE PORTUGUESA DE MUSEUS

Destaque na rede social Facebook da colecção 

“Gastronomia”. Assim, o dia da gastronomia 

será celebrado através da divulgação na 

página do Facebook da RPM de peças dos 

museus associadas e que apresentam relação 

com o tema gastronomia.  
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FAO

Interacção entre o Dia Nacional da Gastronomia e o Ano Internacional das Leguminosas 

Secas através da participação das técnicas da FAO na acção que irá decorrer em Aveiro 

e que irá envolver a atribuição às crianças do distrito de Aveiro de 500 vasos onde 

serão semeados 500 chícharos. Quer-se lembrar às crianças o valor da alimentação e o 

conhecimento de uma leguminosa que já teve muita importância na sobrevivência alimentar 

de muitas zonas do país. 

Em colaboração com a FAO e a Federação Minha Terra será, ainda, editada uma publicação 

onde será lembrada a relevância das leguminosas secas e frescas (como as favas, ervilhas, 

todos os tipos de feijão, grão de bico, tremoço, chícharo, etc) na alimentação em Portugal. 

Esta publicação será lançada no final do ano de 2016 e enfatizará as perspectivas agrícola, 

histórica, cultural e gastronómica que as leguminosas integram. 

INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO 

E PORTO

Várias sessões e actividades a decorrer no 

espaço do IVDP no Porto. 

MUSEUS MUNICIPAIS DE FARO, 

NAZARÉ E FIGUEIRA-DA-FOZ 

Irão destacar nas suas colecções o tema da 

gastronomia. 

CASINO FIGUEIRA

Edição da obra “A Minha Viagem por Portugal” 

que reúne os artigos publicados pela FPCG 

na revista TABU do semanário SOL. 

“... serão 

apresentadas 

duas iniciativas de 

grande valor...”
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MONTRAS DECORADAS PELA CIDADE

Nas montras dos vários espaços comerciais espalhados pela cidade vê-se um vinil do 

Dia Nacional da Gastronomia Portuguesa: é o símbolo deste movimento que contagia a 

cidade. Os agentes comerciais decoram as suas montras com temáticas relacionadas com a 

gastronomia e, assim, vestem a cidade com as cores da gastronomia. 

ROTA DE RESTAURANTES

Os restaurantes são agentes fundamentais na celebração da gastronomia. Cada um 

desempenha o seu papel na representação da diversidade dos melhores sabores portugueses 

destacando um prato típico português, ou uma reinterpretação da uma receita tradicional, 

com um preço especial. 

Um vinil colado na montra permite identificar a ligação ao Dia Nacional da Gastronomia 

Portuguesa. 

21 a 29 de Maio

Acções a decorrer

O dia 29 de Maio será epicentro de todas as iniciativas e acções. Assim, para além da apresentação de algumas 
iniciativas acima descritas, teremos um conjunto de actividades que irão permitir o envolvimento de toda a cidade e 
farão de Aveiro o palco da gastronomia portuguesa.. 
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O dia 29 de Maio será epicentro de todas as iniciativas e acções. Assim, para além da apresentação de algumas 
iniciativas acima descritas, teremos um conjunto de actividades que irão permitir o envolvimento de toda a cidade e 
farão de Aveiro o palco da gastronomia portuguesa.. 

CIDADE CHEIA DE SABOR/ SABOREAR A CIDADE/ GASTRONOMIA PELA CIDADE 

A cidade enche-se de sabor por ocasião do Dia Nacional da Gastronomia Portuguesa. Na 

semana que antecede esta efeméride a cidade ganha outra luz com candeeiros repletos de 

bandeirolas que comunicam o Dia. 

As árvores da cidade, sobretudo as que estão próximas dos espaços onde decorrem as 

ações, vestem-se de elementos tradicionais ligados à gastronomia e envergam textos de 

grandes nomes da nossa literatura, partilhando histórias intemporais com quem por ali vai 

passando.

No dia 29, durante o evento, elementos simbólicos continuam a dar sabor ao dia. Lenços 

com a imagem do Dia a serem distribuídos pelos produtores que estão a vender no mercado, 

outros participantes e todos os visitantes.
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O MERCADO: POR DENTRO E POR FORA

As bancas do Mercado Manuel Firmino enchem-se de cores e 

sabores que contagiam os visitantes e permitem conhecer, provar 

e comprar as melhores iguarias de Portugal.

A melhor produção portuguesa irá estar reunida neste espaço 

de Aveiro com produtores associados às confrarias, ao Clube 

Produtores Continente e ao Portugal Sou Eu.

Juntam-se 48 produtores de grande diversidade: queijos, pães, 

enchidos, vinhos, frutas, legumes, azeites, entre outros. Embora 

os diferentes espaços comuniquem de forma harmoniosa, é 

dado devido destaque a cada produto, com a sua personalidade 

e história passada e futura.

Também do lado de fora das portas do Mercado, onde estará 

uma seleção de produtores, se espalha o cheiro inconfundível 

dos enchidos – assados no momento! – que vai abrindo o apetite 

para estas iguarias que podem ser degustadas por todos.

29de Maio de 2016
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O momento do showcooking é, acima de tudo, um 
momento excecional de intimidade com o Chef, em 
que o público, como uma família, pode partilhar o 
prato que está a ser feito. 
Transmitidos em direto em ecrãs LED no interior 
e exterior do mercado, os showcookings tem um 
espaço final para provas e decorrem das 10 às 19h 
em duas bancadas distintas.
Em diferentes formatos intercalam-se ao longo 
do dia: Showcookings Confrarias + Inovação e 
Showcookings “Filho de Peixe”.

SHOWCOOKINGS

SHOWCOOKINGS CONFRARIAS + INOVAÇÃO

Numa ação cruzada e desafiante, os alunos de Escolas de Hotelaria parceiras do evento 

recriam pratos típicos da gastronomia nacional recorrendo a novas e modernas técnicas de 

culinária e as Confrarias trazem ao público o melhor da tradição como ela era – e ainda é!

Partilha-se conhecimento milenar e inovação através da preparação, ao vivo, de pratos 

típicos da gastronomia nacional.

Não podemos esquecer que os futuros rostos da gastronomia portuguesa estão nas Escolas 

de Hotelaria, por isso, quisemos investir nesta relação de proximidade com as Escolas de 

Hotelaria e Turismo. 

SHOWCOOKINGS “FILHO DE PEIXE”

Inspirados no provérbio “filho de peixe, sabe nadar”, estas demonstrações de cozinha desafiam 

um Chef de Cozinha conhecido a preparar um prato com a ajuda da mãe, do pai ou de uma 

tia que o inspirou na carreira que abraçou.

Nestes momentos de cozinha ao vivo, há uma simbiose entre a tradição e os conhecimentos 

que são transmitidos de geração em geração e, em simultâneo, a procura de uma cozinha 

moderna e inovadora.
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O Dia Nacional da Gastronomia Portuguesa tem, também, uma vertente cultural que se 

alimenta dos talentos do país. Numa acção diferenciadora, vários criativos são convidados 

a trabalhar produtos que resultam numa instalação onde vemos que a gastronomia também 

é Arte: queijos; enchidos; azeitonas; azeite; frutas; vinho e pão são alguns dos elementos 

previstos que se transformam em objectos culturais e icónicos.

Vamos imaginar uma grande instalação onde sobressai a criatividade humana para além 

da cozinha. No final, num grande momento de bodo colectivo tudo vai ser degustado pelos 

visitantes percebendo-se que a gastronomia é arte e cultura que todos os dias saboreamos. 

Esta partilha colectiva irá criar laços entre todos os participantes dando coesão e lembrando 

a importância da saudável convivialidade que a mesa sugere. 

ARTE E GASTRONOMIA

UMA EXPOSIÇÃO QUE SE COME E QUE SE BEBE
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OS PARCEIROS NESTA INICIATIVA: 

Confrarias associadas à FPCG
Farão a interpretação artística dos doces

Rota da Bairrada
Fará a grande instalação artística do vinho;

Clube Produtores Continente
Assegurará a criação artística com os queijos, enchidos e pão;

Terra Projectos e Revista “Frutas e Legumes”
Estarão por detrás da instalação “Frutas, Legumes e Flores”

Casa do Azeite
Assegurará a criação com o Azeite 
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LER GASTRONOMIA

Seja para conhecer, relembrar ou celebrar esta forma 

de arte que conhece e honra a gastronomia, propõe-

se a realização de uma exposição e venda de livros de 

autores que valorizam ou se inspiram na Gastronomia.

Celebram-se grandes nomes como Eça de Queiroz, 

Fialho de Almeida, José Quitério, Júlio Dinis, etc., 

sem se deixar de lá os livros de culinária com receitas 

portuguesas, livros com estudos sobre gastronomia e 

guias de vinhos portugueses.

Pretende-se garantir a transmissão continuada dos 

valores e conhecimentos da gastronomia, valores estes que desde sempre transpareceram na 

nossa literatura.

QUEM CONTA UM CONTO… ACRESCENTA UM PONTO

Num desafio ímpar lançado a quatro escritores nacionais, o repto é feito para que dediquem 

um dia a escrever um conto, mas… deixem que o próximo acrescente um ponto.

Pedimos ao primeiro escritor que faça a viagem até Aveiro na CP e assim lance o conto 

do dia, escrevendo as primeiras linhas ou páginas de uma estória que gostávamos que não 

tivesse fim. O segundo escritor terá de pegar no conto do primeiro e dar-lhe o caminho que 

mais o entusiasma. E assim sucessivamente até ao quarto escritor. 

Esta acção marcará para o futuro o dia da gastronomia comemorado em Aveiro e dar-lhe-á 

corpo e registo escrito para memória futura para além da passagem do tempo lembrando o que 

foi feito no decorrer de 2016. 
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Leguminosas com vertente prática

Com 2016 eleito como o Ano Internacional das Leguminosas, 
queremos proporcionar a todos a experiência de plantar uma 
semente que irá crescer e florescer. Vasos e sementes de 
chícharo serão disponibilizados para que todos possam ter a 
experiência de deitar a semente à terra.

Literalmente, irão pôr as mãos na terra e experimentar uma 
sensação de contacto directo com a natureza. Em casa e nos 
meses seguintes irão acompanhar o crescimento da planta. 

Especialmente dedicada às crianças será uma forma de 
manter no tempo a importância da gastronomia que tanto 
interage com a agricultura e será uma forma positiva de 
todos se aperceberem dos processos pelos quais os produtos 
passam antes de chegar à mesa.

Será também um momento de educação cívica pelo respeito 
que a agricultura exige pela natureza e a forma como o 
homem interage e influencia a natureza. 

Pic nic

Um espaço de lazer festivo, adornado pelas toalhas do Dia 
Nacional da Gastronomia Portuguesa, adequado a piqueniques 
em família, vai promover a convivência e a partilha de sabores. 

Grupos e Associações Recreativas

As Associações e Grupos Recreativos, como elementos 
motivadores e proactivos da sociedade, são convidados 
a integrarem este calendário de forma para em diferentes 
espaços e momentos, animarem as ruas de Aveiro e 
mostrarem mais ainda da tradição do nosso país.

ANIMAÇÃO_ Espaço Família
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N
o passado dia 15 de janeiro, tomaram posse os Órgãos Sociais da Federação Portuguesa Confrarias Gastronómicas eleitos para o triénio de 2016-2018, em cerimónia que decorreu no Instituto 

dos Vinhos do Douro e Porto, as Confrarias encheram de cor o auditório da Casa Maior dos Vinhos do Douro e Porto. Traçado o novo caminho, novos e empolgantes desafios se colocam 

a esta nova equipa cheia de vontade e energia. Com a presença do Sr. Presidente da Turismo Centro de Portugal e do Vice-Presidente da AHRESP, do Director-Geral da Direção Regional 

Agricultura e Pescas Norte, Dr. Manuel Cardoso, do Director-Geral da Direção Regional de Cultura do Norte, Dr. António da Ponte, do senhor Presidente da Câmara Municipal de Marco de Canaveses, 

Dr. Manuel Moreira, do senhor Vereador do Comércio e Turismo da Câmara Municipal do Porto, Engº Manuel Aranha, da Junta de Freguesia de Tentúgal, do Senhor Diretor do CASINO FIGUEIRA, 

Dr. Domingos Silva, do Senhor Presidente da AGAVI, Dr. António Souza-Cardoso e do Chef Luís Lavrador.

TOMADA DE POSSE
ÓRGÃOS SOCIAIS DA FPCG
Triénio de 2016-2018
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N
o passado dia 15 de janeiro, tomaram posse os Órgãos Sociais da Federação Portuguesa Confrarias Gastronómicas eleitos para o triénio de 2016-2018, em cerimónia que decorreu no Instituto 

dos Vinhos do Douro e Porto, as Confrarias encheram de cor o auditório da Casa Maior dos Vinhos do Douro e Porto. Traçado o novo caminho, novos e empolgantes desafios se colocam 

a esta nova equipa cheia de vontade e energia. Com a presença do Sr. Presidente da Turismo Centro de Portugal e do Vice-Presidente da AHRESP, do Director-Geral da Direção Regional 

Agricultura e Pescas Norte, Dr. Manuel Cardoso, do Director-Geral da Direção Regional de Cultura do Norte, Dr. António da Ponte, do senhor Presidente da Câmara Municipal de Marco de Canaveses, 

Dr. Manuel Moreira, do senhor Vereador do Comércio e Turismo da Câmara Municipal do Porto, Engº Manuel Aranha, da Junta de Freguesia de Tentúgal, do Senhor Diretor do CASINO FIGUEIRA, 

Dr. Domingos Silva, do Senhor Presidente da AGAVI, Dr. António Souza-Cardoso e do Chef Luís Lavrador.
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 Boa noite a todos os presentes, muito grata pela 

vossa presença. Neste dia em que iniciamos um novo 

mandato e por consequência uma nova caminhada, quero 

lembrar o percurso até aqui trilhado e, sobretudo, os que me 

acompanharam no passado e que, agora, por razões várias, 

não irão acompanhar-me. 

Chamo por isso, Rui Amorim e António Carvalhais. Na 

inocência da equipe que, pela primeira vez, exercia funções 

na FPCG, e na coragem, audácia e certeza de que queríamos 

fazer mais e melhor fomos desbravando caminhos que nunca 

pensámos trilhar. 

Mesmo ainda muito distante de conquistas fortes como o 

Dia Nacional da Gastronomia, foi cada pequena conquista 

Drª Olga Cavaleiro

  “... na coragem, audácia e 
certeza de que queríamos 
fazer mais e melhor ...”

Discurso da Sr.ª 
Presidente da FPCG

À esquerda
Drª Olga Cavaleiro e
Dr. Dr Manuel Cabral, 
Presidente do Instituto 
dos Vinhos do Douro 
e Porto
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“... numa atitude muito atenta aos laços que unem a gastronomia e 
aos vinhos...”
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“... numa atitude muito atenta aos laços que unem a gastronomia e 
aos vinhos...”

saboreada como uma vitória sempre da 

equipe, um passo conquistado com um 

bocadinho de cada um. 

Impossível será esquecer as viagens, a 

preparação das reuniões e dos dossiês com 

as instituições várias com que reunimos, as 

reuniões de Direcção, enfim, o muito bom 

que tivemos no tempo que passamos juntos.

Em trabalho criámos uma cumplicidade 

que soube evoluir para a amizade pela 

reciprocidade que envolveu. 

- Sei que digo a verdade quando afirmo que 

a lealdade fraterna derivou para uma amizade 

profunda.

- Sei que digo a verdade quando digo que os 

laços que estabelecemos foram muito mais 

além de um grupo de dirigentes associativos.

- Sei que digo a verdade quando refiro que a 

amizade estará sempre muito além da vossa 

participação neste futuro mandato. 

 

Entregue-vos as insígnias que vos 

acompanharam nestes últimos três anos, que 

elas sejam uma boa lembrança da amizade 

da equipe. Por último, Peço-vos, Prof António 

Carvalhais e Rui Amorim um abraço que sele 

este momento de agradecimento pela partilha 

do muito que fizemos. 

Caríssimo amigo Dr Manuel Cabral, presidente 
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do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto, desde que nos cruzámos pela primeira vez senti 

que a gastronomia tinha na sua pessoa um defensor, um admirador naquilo que aquela 

representa do mais genuíno que o povo português tem.

Desde a primeira hora, foi possível contar com a sua cumplicidade para com a FPCG numa 

atitude muito atenta aos laços que unem a gastronomia e aos vinhos e vice-versa. Este 

acolhimento que nos dá hoje é somente a consequência de muitas outras cumplicidades 

passadas em que o gosto de defender o que é nosso sempre veio ao de cima.

A realização desta cerimónia neste emblemático espaço traduz o reconhecimento da 

importância do trabalho que temos vindo a desenvolver e que queremos desenvolver ainda 

mais no futuro.

  “... que esta 

presença da FPCG 

possa traduzir a 

insistência num 

trabalho comum 

na defesa do pão 

e do vinho, da 

gastronomia sólida 

e da gastronomia 

líquida...”
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Não separe o homem o que Deus uniu, disse na primeira vez em que estivemos juntos. Na 

bíblia e na tradição cristã o pão e o vinho foram sacralizados, para sempre se definiu que 

representariam corpo e sangue de Cristo, dogma cristão que mais não traduz a importância 

de ambos os alimentos na dieta mediterrânica do qual somos herdeiros. 

Espero que esta presença da FPCG possa traduzir a insistência num trabalho comum na 

defesa do pão e do vinho, da gastronomia sólida e da gastronomia liquida. 

Bom amigo de longa da data dos tempos em que ambos corríamos nas ruas da terra que 

nos viu nascer, Tentúgal, estimado Dr. Pedro Machado, presidente da Turismo do Centro 

de Portugal, saúdo com alegria a tua presença pois permite-me agradecer publicamente o 

apoio incondicional que tens dado à FPCG e, por essa via, não só às confrarias do amplo 
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território que diriges, mas as de todo o país num claro respeito pela acção e trabalho que 

todas desenvolvem. Obrigado por esse apoio que se traduziu sempre na reciprocidade.

 

Ao senhor director da Direção Regional Agricultura e Pescas Norte, Dr. Manuel Cardoso e 

ao senhor director da Direção Regional de Cultura do Norte,  Dr. António da Ponte manifesto 

o meu obrigado pela vossa presença e, desde já, espero que possamos trabalhar de forma 

mais próxima trazendo valor acrescentado para os territórios que representam. 

Ao senhor presidente da Câmara Municipal de Marco de Canaveses, Dr. Manuel Moreira, 

refiro o gosto de o ter nesta cerimónia em que a Confraria do Anho Assado e do Arroz de 

Forno vai iniciar funções como Vice-Presidente.

Ao senhor Vereador do comércio e Turismo da Câmara Municipal do Porto, Engº Manuel 

Aranha, agradeço a presença e manifesto a vontade de o Porto poder representar ainda 

melhor a gastronomia regional e nacional numa cidade que tantos turistas recebe e que tem 

património cultural e paisagístico reconhecido pela UNESCO. Esperamos o vosso desafio!
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  “... soubemos  transformar  a  FPCG numa 
instituição reconhecida e forte...”

  “... queremos que os portugueses 
descubram porque a nossa dieta é 
saudável...”

À Junta de Freguesia de Tentúgal, representada hoje pela Sandra Mendes, um agradecimento 

profundo pela sua deslocação ao Porto, quero manifestar o reconhecimento pela guarida 

logística que sempre recebemos da JF da nossa terra. Obrigado!

Senhor Vice-Presidente AHRESP, Dr. Jorge Loureiro, a sua presença hoje aqui, que muito 

agradeço, traduz a importância do trabalho que iremos, muito em breve, desenvolver. Saúdo 

com satisfação a decisão da direcção da AHRESP em se associar às celebrações no Dia 

Nacional da Gastronomia, não só como parceiro, mas como co-organizador. Tal decisão 

traduz, decerto, o respeito pela FPCG, mas sobretudo pela gastronomia. Cabe-me apenas 

dizer que a consideração é mútua. 

Diretor do CASINO FIGUEIRA, Dr. Domingos Silva, hoje no seu território lhe agradeço a 

presença, mas mais do que isso, agradeço também ter-nos ajudado a crescer. A FPCG teve 

em si um parceiro sempre cooperante numa relação que muitos frutos deu.  

Ao Senhor presidente da AGAVI,  DR António Souza-Cardoso quero afirmar a nossa vontade 
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de trabalho comum na certeza de que a junção 

de esforços permite resultados maiores. 

Estimado Chef Luís Lavrador, muito grata 

pela sua presença, estou certa de que a sua 

contribuição no decorrer deste mandato vai 

dar novo sabor às provas que teremos que 

dar. Queremos a sua colaboração e ajuda. 

Caras confrarias presentes, a todos uma 

grande saudação de agradecimento pela 

colaboração que sempre senti de vós, mas 

também uma saudação de reconhecimento 

pela vossa importância. Sempre reconheci 

e quero continuar a reconhecer a FPCG só 

existe porque existem confrarias, precisamos 

de vós para manter a acção, a energia, o 

fôlego que nos permitirá chegar mais longe.

Permitam-me uma saudação especial aos 

meus confrades. À minha confraria da 

Doçaria Conventual de Tentúgal tantas vezes 

prejudicada no tempo e na disponibilidade a 

que ela me dedico. Para além de tudo, quero 

dizer-vos que vocês são o suporte, a energia, 

o apoio, a equipa silenciosa para tudo o que 
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faço. A fraternidade é muito constituída pela 

amizade e de vós sempre estive certa da 

prodigalidade no que a trabalho e a afectos diz 

respeito. Muito obrigado pela vossa presença 

hoje e sempre em tudo o que fazemos.  

Ao iniciar um novo mandato quero dirigir-me 

à nova equipa. Aos que se mantém comigo 

e aos que agora se juntam a nós, afirmo 

que estou certa, que todos quererão levar a 

FPCG a um novo patamar de afirmação.

Durante três anos, ainda que com um 

orçamento limitado de cerca de 14000€, 

soubemos transformar a FPCG numa 

instituição reconhecida e forte, quer junto das 

confrarias, quer junto da sociedade civil, quer 

ainda junto das entidades públicas e privadas 

cuja acção se cruza com a gastronomia.

Entre deslocações e reuniões para cuja 

disponibilidade o tempo foi roubado às 

respectivas actividades profissionais e 

familiares, alcançaram-se conquistas que 

convém lembrar, pois marcam um período de 

diferenciação.

  “...Estaremos 
disponíveis 

para o desafio 
de desenvolver 

novos projectos, 
novas ideias, de 

estabelecer novas 
parcerias, de 

evoluir na acção, 
incentivando as 

confrarias a dar o 
seu melhor...”
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- A instituição do Prémio Boas Práticas 

para a Valorização da Gastronomia que só 

foi possível com o patrocínio da TCP;

- A conquista do Dia Nacional da 

Gastronomia e sobre isto quero lembrar 

o calendário da acção: após o apelo feito 

ao Dr. Poiares Maduro, ministro adjunto e 

do desenvolvimento regional na altura em 

Agosto de 2014 numa reunião que com 

ele tivemos no seu gabinete, foi anunciado 

pelo próprio a intenção de se bater por 

essa conquista em Novembro do mesmo 

ano.

No início de 2015, iniciámos a ronda de 

contactos pelos grupos parlamentares 

e em Junho tivemos a aprovação por 

unanimidade na AG. Surpreendente 

foi a nossa capacidade de acção e de 

agregação, pois, passadas 3 semanas 

após a aprovação na AG, reunimos na 

Casa das Confrarias, no Casino Figueira, 

cerca de duas dezenas de instituições 

públicas e privadas dispostas a celebrar a 

Gastronomia no 1º dia.

E tantas outras iniciativas desenvolvidas 

vieram demonstrar a força das Confrarias, o 

carácter dos confrades e a persistência dos 

Tendo cada um dos mandatos que 

antecederam esta equipe definido a 

evolução de uma instituição que é recente, 

estamos certos que o passado anterior deu 

maior visibilidade à FPCG numa escalada 

que não é reversível, ou seja, não se pode 

parar. 

Lembramos:

- O protocolo com o Casino Figueira que 

nos cedeu a Casa das Confrarias;

- O protocolo com a Secretaria de Estado 

da Cultura que nos permitiu iniciar o 

inventário do PCI associado à gastronomia;

- O protocolo com a DGADR que nos 

levou à tarefa do inventário dos produtos 

tradicionais do qual se esperam brevemente 

resultados muito profícuos para a produção 

tradicional;

- O protocolo com a TAP que nos permitiu 

divulgar as nossas pequenas regiões nos 

voos de médio e longo curso;

- O protocolo com o SOL que nos deu a 

oportunidade de divulgar o trabalho e o 

objecto das nossas confrarias;
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o seu melhor.

Estaremos disponíveis também para 

desafiar, para solicitar que nos deem 

guarida na procura de iniciativas que 

permitam a valorização da gastronomia, 

menina dos nossos olhos. 

Será certo, no entanto, que o nosso mandato 

num primeiro tempo estará definitivamente 

marcado pela celebração do 1º Dia Nacional 

da Gastronomia Portuguesa que este ano 

irá acontecer no dia 29 de Maio. Por isso, 

com gosto e com orgulho anuncio que: 

- Estamos já a trabalhar com as confrarias 

as iniciativas que irão ser desenvolvidas 

ao nível dos seus territórios. Será 

dada prioridade ao património imaterial 

associado, por isso, iremos desenvolver a 

acção “À Mesa com os Adágios”, onde será 

possível perceber a ligação da gastronomia 

às características geográficas e culturais. 

Também a alimentação saudável estará 

em destaque com a acção “Gastronomia: 

vamos partilhar”. Na partilha queremos que 

os portugueses descubram porque a nossa 

dieta é saudável, a evolução das receitas 

traduzem a aprendizagem que os antigos 

conseguiram.   

membros dos Órgãos Sociais. Preparou-se 

o caminho para um tempo maior, um tempo 

de valorização do trabalho das nossas 

confrarias cuja acção nos seus territórios 

é já indispensável. Sabemos que, hoje, 

os pequenos territórios sem as confrarias 

já não teriam a mesma configuração 

económica, social e cultural tal é o trabalho 

de dinamização que é desenvolvido.

Neste mandato que ora se inicia, 

queremos a continuidade deste trabalho 

de valorização da FPCG, das confrarias 

e da gastronomia (matriz do nosso plano 

de trabalho para este novo mandato) num 

entrecruzar de relações e de esforços que 

permitam alcançar resultados visíveis.

Mas queremos mais, sabemos que do 

mesmo modo que no início do mandato 

anterior, estaremos sempre disponíveis 

para crescer ajudando também a crescer 

Portugal, sobretudo nos pequenos territórios 

longe dos grandes centros de poder e de 

decisão.

Estaremos disponíveis para o desafio de 

desenvolver novos projectos, novas ideias, 

de estabelecer novas parcerias, de evoluir 

na acção, incentivando as confrarias a dar 
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- Também me congratulo dizer que 

estão a ser fechados os acordos com 

os parceiros públicos e privados onde 

destaco a AHRESP que temos o grato 

prazer de ter como co-organizadores do 

Dia Nacional da Gastronomia, dos CTT, 

da TAP e da Direcção Geral de Agricultura 

e Desenvolvimento Regional, do IVDP, 

da AGAVI, do Departamento de História 

da UC pelo seu mestrado em história da 

alimentação. 

Muito brevemente, será apresentada em 

Conferência de Imprensa o detalhe das 

celebrações cuja primeira condição de 

acordo é que terão de ser diferenciadoras.

Terão que chamar a atenção para a 

transversalidade da gastronomia, para a 

sua relevância económica e cultural, para a 

forma como ela se deve cruzar com todos 

os estratos sociais, como ela é geografia, 

história, cultura, economia, saúde, é o tudo 

que nos dá chão e que nos dá mundo. 

Enquadra-nos culturalmente, define a 

nossa evolução, marca a nossa economia, 

mas também nos dá mundo, ao trazer e 

levar para outros destinos a nossa marca. 

Nas celebrações do 1º Dia Nacional da 

Gastronomia Portuguesa, mas em todo 

o nosso mandato e toda a nossa acção, 

Claramente, Queremos Portugal à mesa, 

porque Portugal sabe bem!

        

Concluída a Cerimónia de Tomada 

de Posse, as Confrarias presentes e 

convidados rumaram ao Porto Palace Hotel 

onde se realizou o Jantar Comemorativo 

da Tomada de Posse. Em terras do 

Norte, não poderíamos deixar de saborear 

as deliciosas Tripas à moda do Porto, 

generosa oferta da Confraria das Tripas à 

moda do Porto.

Também a Confraria da Carne Barrosã 

presenteou todos os convivas com a oferta 

da Carne Barrosã que completou a ementa. 

À sobremesa as Confrarias presentes, 

partilharam os sabores doces das suas 

regiões acompanhados do maravilhoso 

vinho fino. Em dia de festa este momento 

de confraternização foi mais um momento 

alto neste dia de encontro entre Confrarias.
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NOTÍCIAS
OS PRESIDENTES EM LISBOA

A convite da rádio TSF Olga Cavaleiro, presidente da 

FPCG, aceitou participar no último programa “À Mesa com 

os Presidentes” que encerrou a série que foi feita com os 

presidentes das colectividades e associações em semana que 

antecedeu as eleições presidenciais. 

Numa das esplanadas que circunda o Palácio de Belém, foi 

falado aos microfones da TSF o que fascina os confrades a 

desenvolverem uma vida associativa em torno da defesa da 

gastronomia.

Pensamos nós que fascinados ficaram os entrevistadores da 

TSF que se deliciaram com as histórias contadas pela nossa 

Presidente Olga Cavaleiro.Ficou, assim, o apetite para outras 

entrevistas e para mais descobertas do que é o Portugal 

Gastronómico.
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CURSO LIVRE PATRIMÓNIO E A PALAVRA

A convite do Professor Doutor Manuel Ferro, coordenador do 

Curso Livre “O Património e a Palavras”, a Presidente da FPCG, 

Olga Cavaleiro, apresentou uma palestra intitulada “Gastronomia 

Portuguesa: Histórias e de exuberância e de simplicidade”.

Os participantes neste Curso Livre tomaram, assim, conhecimento 

do que caracteriza a gastronomia portuguesa ficando a conhecer 

muitas das histórias associadas ao receituário tradicional. Muito 

mais simples do que se julga e decorrendo da necessidade 

física e absolutamente necessária, a alimentação traduz a forma 

como a humanidade foi vencendo a adversidade da fome e 

como fez dela um espaço e um tempo de cultura.

Num entrelaçar de histórias, Olga Cavaleiro apresentou a 

gastronomia em jeito de pequenos contos onde o homem, 

protagonista principal, sempre se soube socorrer do que tinha 

à mão para sobreviver.

Assim,nascem histórias de simplicidade porque o quotidiano era 

frugal e a mesa pouco recheada. Assim nascem histórias de 

exuberância porque o homem, fugindo à rotina do quotidiano 

deslumbrava-se com a abundância e fazia dela uma necessidade 

de dádiva e de partilha. Um momento muito positivo para as 

confrarias a lembrar que o seu papel vai muito além de divulgar 

o que caracteriza o nosso receituário. 
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APRESENTAÇÃO GASTRONOMIA E VINHOS EM BARCELOS

A convite da Associação das Rotas do Vinho de Portugal, Olga 

Cavaleiro foi explicar a Barcelos o que levou a Direcção da 

FPCG a iniciar um conjunto de contactos junto da Assembleia 

da República para a instituição do Dia da Gastronomia.Perante 

uma interessante plateia de estudantes, a nossa Presidente 

explicou a força e a transversalidade da gastronomia na 

forma como ela se cruza com tantas vertentes da nossa vida 

quotidiana. 

Assim, foi explicado o modo como decorreu todo o processo 

na Assembleia da República e o modo como se pretende dar 

corpo às celebrações que irão decorrer na primeira edição do 

dia da gastronomia. Mais uma vez, esta foi uma oportunidade 

para angariar novos parceiros para a causa nacional da defesa 

da gastronomia. 

II FÓRUM DO TEJO

No contexto do II Fórum Internacional do Tejo, decorreu uma 

sessão plenária com várias entidades associativas do concelho 

de Vila Franca de Xira onde se debateu os princípios de 

uma Confraria do Tejo. Olga Cavaleiro, presidente da FPCG, 

marcou presença com uma apresentação sobre o tema “Criar 

uma Confraria” onde apresentou uma reflexão prática e deu 

indicações precisas sobre a melhor forma para a iniciação de 

uma confraria. Num registo de grande interacção e diálogo foi 

sentida a vontade de, muito brevemente, poderrmos contar com 

a Confraria do Tejo. Daquela reunião resultou a constituição de 

uma comissão que irá preparar os estatutos da futura confraria. 

A FPCG marca, assim, a força e a vontade de mobilizar novas 

confrarias na defesa da gastronomia portuguesa. 
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REPRESENTAÇÕES
Capítulos Confrarias Federadas
JANEIRO

01|16 de Janeiro 
Confraria da Fogaça da Feira

02|23 de Janeiro 
Confraria Gastronómica do Bacalhau

03|23 de Janeiro
V Cerimónia capitular da Confraria dos Sabores da Abóbora

04|31 de Janeiro - Confraria do Vinho de Lamas

05|31 de Janeiro 
Confraria do Javali
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07|05 de Março 
Confraria dos Rojões da Bairrada com  

   Grelo e Batata à Racha

08|05 de Março
Confraria do Queijo Serra da Estrela

09|12 de Março
Confraria Gastronómica de Sever do Vouga

10|12 de Março 
Confraria Enogastronómica Sabores do  

  Botaréu

11|13 de Março
Confraria da Lampreia de Penacova

12|20 de Março
Confraria As Sainhas de Vagos

FEVEREIRO

06|06 de Fevereiro 
Confraria do Bucho Raiano

MARÇO

06 07
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PRÓXIMOS EVENTOS

Confrarias

09/XV Capítulo da Confraria das Almas Santas da Areosa e do Leitão
Confraria Gastronómica dos Aromas e Sabores Raianos em Figueira de Castelo Rodrigo

22 a 25/Confraria Gastronómica da Madeira

23/Confraria do Queijo S. Jorge

30/Real Confraria da Cabra Velha

  ABRIL

29/MAIO 
Comemorações do Dia Nacional da Gastronomia Portuguesa

16/JULHO 
Evento da FPCG

12/NOVEMBRO
Assembleia Geral Ordinária da FPCG

FPCG
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MAIO

07/Confraria dos Ovos Moles de Aveiro

14/Confraria dos Ovos Moles de Aveiro
Confraria Gastronómica do Mar

   Confraria dos Gastrónomos da Região de Lafões

28/Confraria Gastronómica da Amadora
Confraria da Marmelada de Odivelas

JUNHO

04/Confraria Gastronómica da Gândara
Confraria Gastronómica do Arroz de Aba de Cinfães

11/Confraria Gastronómica o Moliceiro

12/Confraria do Mel - Macedo de Cavaleiros
Confraria do Maranho de Pampilhosa da Serra

18/Confraria Gastronómica do Concelho de Ovar

25/ Confraria da Broa de Avintes
Confraria Gastronómica da Maçã Portuguesa
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