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Não vale a pena pensar que a tradição está feita, é preciso caminhar 

com a certeza de que vamos construindo o futuro a partir do que 

fazemos no presente.

Com esta convicção, quisemos e fizemos o Encontro de Confrarias 

que juntou em Santarém, no Festival Nacional de Gastronomia, 40 

confrarias. Com o objetivo de aproximar e de demonstrar que o que nos 

une é mais do que nos separa, tivemos connosco várias confrarias não 

associadas à FPCG. Numa tarde muito produtiva, partilhámos as boas 

experiências na crença de que o contágio faz-se pelas coisas boas e 

que na partilha podemos sempre aprender, não só as confrarias, como 

também a FPCG. Num discurso de inclusão, de agregação, de união 

percebemos que o que nos move é unir Portugal pela gastronomia, é 

aproximar territórios através das práticas e tradições gastronómicas.

Na verdade, numa primeira instância a gastronomia surge para 

matar a fome. Num segundo, terceiro e quarto tempo, surge porque 

somos cultura, somos história, somos património, somos produtos 

tradicionais, somos paisagem física e humana, somos o pão e o vinho, 

somos o sólido e o líquido, somos tributo, somos a criatividade e o 

engenho. Por todas as raízes comuns das quais derivámos é tempo 

de criar proximidade, de criar trabalho em rede, de criar laços que 

Editorial              
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nos façam ir mais longe. Até porque as confrarias descobrem novos 

caminhos, novas responsabilidades, novas funções, extravasando 

assim a primária responsabilidade de “divulgar e proteger os produtos”. 

Porque as confrarias assumem novos desafios, achou a Direcção da 

FPCG ser tempo de discutir o papel das confrarias, a importância e o 

modelo dos capítulos, a função do trabalho dos confrades, o peso das 

insígnias e como a FPCG deve ser instituição modeladora por um lado, 

potenciadora de novos caminhos por outro.

Para tal, iremos dia 4 de Fevereiro realizar uma Assembleia-Geral 

Extraordinária onde queremos o contributo de todos. Com base no que 

representa o passado da FPCG e das confrarias, é preciso olhar o futuro 

percebendo o que queremos ser e como queremos desempenhar o 

papel que se desenha para as confrarias. 

Estamos certos de que importa, não só levar as confrarias a patamares 

e palcos de destaque como acontece com iniciativas como o Dia da 

Gastronomia, conquista da FPCG.

Importa, também, promover a discussão interna, trocar e partilhar 

ideias, promover o intercâmbio de experiências que nos levem mais 

longes. Todos juntos, mais longe no contágio do que é bom e do que 

nos une.   
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ENTREVISTA com...
Confrar ia  da Carne Arouquesa

1. De forma sucinta Defina em linhas mestras Do património cultural gastronómico/

ou De proDutos que a confraria gastronómica Da raça arouquesa preserva, 

investiga e Divulga.

A Confraria Gastronómica da Raça Arouquesa (CGRA) foi criada 

com o objetivo primordial de preservar, promover e divulgar a 

raça bovina arouquesa. É de todo o interesse para esta confraria 

que esta raça continue a ser criada em liberdade pelas encostas 

serranas e que a sua alimentação prossiga à base de vegetação 

natural, preservando as suas caraterísticas inatas.



|9|setembro 16_nona arte

2. como poDeria apresentar a vossa confraria?

Esta confraria é composta por cerca de 116 

confrades efetivos. Fundada em 2002, a 

Confraria Gastronómica da Raça Arouquesa 

assume-se como uma entidade que pretende 

preservar os valores culturais e históricos 

associados a esta raça autóctone.

Deste modo, é extremamente relevante para 

nós, Confraria, manter a tradição associada à 

Raça Arouquesa estabelecendo ligações com 

os produtores e com os agentes económicos 

(comercialização/restauração).

A divulgação é um fator muito importante 

para a Confraria, que o tem vindo a fazer junto 

de outras confrarias, instituições públicas e 

privadas.

3. sinteticamente explique a importância Do vosso proDuto 

na alimentação e na gastronomia Da comuniDaDe, Da 

região, Do país e/ou De outros países.

A carne de raça bovina Arouquesa detém uma 

grande importância tanto para a gastronomia 

da comunidade como para a região, uma vez 

que estamos a falar de uma raça autóctone. 

É de salientar que esta carne foi reconhecida 

como Denominação de Origem Protegida 

(DOP), em 1994, dando especial realce à região 

e ao próprio país.

4. explique abreviaDamente a origem Desse(s) proDuto(s) 

e/ou especialiDaDes culinárias. foram objecto De 

classificação e/ou certificação?

A carne da raça bovina Arouquesa é 

proveniente de uma raça autóctone que se 

confina ao Solar da Raça Arouquesa. Solar 

este, que está abrangido por 22 municípios, 

geograficamente circunjacentes.

Como foi referido anteriormente, esta raça 

foi reconhecida como DOP (Denominação de 

Origem Protegida). A Certificação desta carne 

é obtida pela ANCRA (Associação Nacional de 

Criadores da Raça Arouquesa).

Estamos a falar de uma carne com 

características organolépticas únicas que 

permitem excelências gastronómicas, tanto de 

raiz tradicional como em “Cozinha de Autor”.

5. nos capítulos levaDos a efeito pela confraria 

gastronómica Da raça arouquesa, que prepósitos 

privilegiam?

A cada capítulo levado a cabo pela nossa 

Confraria, damos especial importância à 

divulgação não só do local como da ementa 

apresentada.

Os capítulos têm, habitualmente, início numa 

dissertação de boas vindas às Confrarias 

convidadas, nas instalações da Câmara 

Municipal, seguindo para o Mosteiro de 

Arouca.

É dentro do Mosteiro que é realizada a Sessão 

Solene do Capítulo. Durante a realização dos 

Capítulos, a Confraria pretende privilegiar os 
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doces conventuais, o património histórico/

cultural e acima de tudo fazer saborear a carne 

de Raça Arouquesa.

6. para além Dos capítulos enumere outras activiDaDes 

levaDas a efeito com a regulariDaDe pela vossa confraria?

Para além dos nossos Capítulos, tentamos 

marcar presença em outros Capítulos de 

outras Confrarias, de Norte a Sul do país, ilhas 

e estrangeiro.

Estamos presentes em diversos concursos 

pecuários da Raça Arouquesa, o último deles 

realizou-se no 1º dia da Feira das Colheitas, em 

Arouca.

Todas as atividades, em que a Confraria é 

convidada e que tenham por base a divulgação 

e promoção da Raça Arouquesa, tentamos 

sempre marcar presença para cumprir com 

este nosso objetivo confrádico.

7. a confraria tem proDuziDo e publicitaDo trabalhos De 

investigação e promoção Dos proDutos e Do receituário 

local e regional?

Pela vertente gastronómica, a Confraria tem 

promovido a Raça Arouquesa através de 

diversos encontros gastronómicos realizados. 

Destaco na Assembleia da Republica, na 

Universidade Católica (Porto) e no programa 

televisivo Grandes Manhãs, do Porto Canal.

A Confraria Gastronómica da Raça Arouquesa 

é cofundadora da Associação das Confrarias 
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da Rota de Cister. Em parceria com a Câmara 

Municipal de Arouca e a Federação Portuguesa 

das Confrarias Gastronómicas, foi realizado um 

filme institucional onde é exibido o município, 

a Confraria e as suas vivências. Este filme está a 

ser apresentado nos voos da TAP e nas viagens 

da CP.

Destaco também outros trabalhos realizados 

com a Direção Geral da Agricultura e 

Desenvolvimento Rural, Universidade de 

Coimbra, Rede Portuguesa de Museus, 

Associação de Restauração e Similares de 

Portugal, FAOONU, entre outros.

8. Descreva resumiDamente qual o impacto Dessas 

activiDaDes, acções e trabalhos junto Da autarquia, outras 

autoriDaDes, comuniDaDe local e região.

Todas as ações e trabalhos realizados de forma 

a valorizar a gastronomia e o turismo local são 

de enaltecer, na medida em que promovem a 

região e a comunidade local. Por sua vez, estes 

trabalhos divulgam o que de melhor a região 

tem e nível nacional.

9. a confraria gastronómica Da raça arouquesa é 

habitualmente conviDaDa para estar presente ou participar 

em atos promoviDos pelo poDer local, regional, nacional? 

em caso afirmativo Diga quais, como e com que resultaDos 

para a confraria?

A Confraria Gastronómica da Raça Arouquesa 

tem vindo, e cada vez mais, a promover e 

divulgar a raça bovina arouquesa de Norte e 

a Sul de Portugal continental. Recentemente, 

fomos convidados, por parte da Cooperativa 

Agrícola de Arouca, a integrar o júri, na 

atribuição de prémios aos produtores dos 

melhores exemplares, em diversas vertentes. 

Exemplares estes, pertencentes unicamente a

esta raça bovina, dentro do Solar da Raça 

Arouquesa.

10. na sua opinião o trabalho DesenvolviDo pela vossa 

confraria é reconheciDo na comuniDaDe e na região?

A CGRA tem tido um amplo reconhecimento, 

tanto na comunidade como na região, em 

todos os trabalhos e ações que tem vindo a 

realizar.

Estes trabalhos baseiam-se, mais propriamente, 

na divulgação a nível nacional e internacional, 

de um produto de excelência, certificado e 

reconhecido. Todo este trabalho está, de certa 

forma, a promover a região e a comunidade.

11. a confraria tem parcerias ou protocolos De cooperação 

com outras confrarias e/ou feDerações/associações De 

confrarias?

A Confraria Gastronómica da Raça Arouquesa, 

como foi dito, foi cofundadora da Associação 

de Confrarias da Rota de Cister.

Somos uma confraria federada e com ligação 

direta à Federação Portuguesa das Confrarias 

Gastronómicas. Apadrinhamos diversas 
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14. como Definiria a gastronomia portuguesa?

A Gastronomia Portuguesa é um conjunto 

de conhecimentos, hábitos e práticas, 

que os portugueses foram conservando e 

aperfeiçoando, na cozinha portuguesa..

Sobre a Gastronomia Portuguesa há 

certamente muito para dizer, relativamente 

às suas qualidades nutricionais e muito para 

fazer.

O Dia Nacional da Gastronomia foi um grande 

passo para o património cultural

português.

15. que papel consiDera que a gastronomia Desempenha na 

promoção turística Do país?

confrarias entre elas a Confraria Gastronómica 

do Arroz de Aba de Cinfães e a Confraria da 

Pateira, de Fermentelos. Sempre fomos uma

Confraria aberta, ativa e participativa.

12. no ano 2000, a gastronomia foi classificaDa como 

património cultural imaterial. que consiDerações faz Desta 

classificação?

Portugal é considerado um dos melhores 

destinos da Europa, no que se refere a viagens 

de gastronomia.

A classificação como património cultural 

imaterial veio mostrar e valorizar a qualidade 

dos produtos de excelência, gastronómicos 

portugueses.

Um grande passo no desenvolvimento 

gastronómico português.

13. na sua opinião faz sentiDo portugal apresentar uma 

canDiDatura Da cozinha portuguesa como património 

cultural Da humaniDaDe?

Faz todo o sentido apresentar-se uma 

candidatura da cozinha portuguesa a 

património cultural da humanidade.

Esta classificação iria proteger e salvaguardar 

a cozinha portuguesa, de modo a que, com 

o passar dos anos as suas caraterísticas 

continuassem inalteradas e chegassem 

devidamente preservadas às gerações 

vindouras.
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A gastronomia tem desempenhado, e cada vez 

mais, um papel preponderante na promoção 

turística portuguesa.

De salientar, a nossa proximidade ao mar que 

nos oferece um peixe fresco e de qualidade, as 

carnes de excelência DOP, as frutas e legumes 

(alguns DOP), doces, queijos, vinhos, entre 

muitas outras unicidades.

Portugal tem uma gastronomia rica e 

variada, paisagens magníficas e uma 

localização geográfica excelente; todas estas 

particularidades promovem, e só podem 

promover, o nosso país.

16. como seria possível conseguir a internacionalização 

Da nossa gastronomia?

Conseguir a internacionalização da nossa 

gastronomia seria um fator de realce para o 

nosso país, mas acima de tudo para a nossa 

gastronomia.

Não é impossível, visto que, aos poucos e 

poucos, já estamos a trabalhar nesse sentido. 

Por outro lado também não será difícil, 

pois a gastronomia nacional é riquíssima e 

diversificada.

Para alcançar a internacionalização da nossa 

gastronomia será necessário desenvolver todo 

um trabalho, idêntico ao que foi realizado 

para a obtenção do Dia da Gastronomia em 

Portugal, mas fazê-lo a nível internacional.

17. o que pensa Das recentes moDificações operaDas na 

“nona arte”?

A “Nona Arte” mudou o seu design, mas 

não mudou o seu conteúdo. Continua a ser 

uma revista voltada para a divulgação da 

gastronomia portuguesa. Uma excelente 

iniciativa da Federação Portuguesa das 

Confrarias Gastronómicas.
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Selos Postais e 
Gastronomia                

Raul Moreira

Diretor de Filatelia CTT Correios de Portugal

Em Portugal, desde tempos imemoráveis, um contrato entre 

pessoas de bem nunca deixou de ser «selado» — para além do 

aperto de mão proverbial — por uma troca de impressões à volta 

da mesa, provando o queijo ou o presunto, louvando o vinho do 

Porto nos copos altos, ao som da palavra «Saúde» (contração da 

frase «à sua saúde»).

De norte a sul, esta cultura gastro-enológica foi sendo construída 

ao longo dos séculos com base na trindade do Azeite, do Vinho 

e do Pão, à qual se vão juntando, conforme as disponibilidades 

e a sorte do dia, o bom peixe dos nossos mares, o bacalhau 

seco (estranho mito que nos é próprio), a carne de porco, criado 

diretamente pelos lavradores, nas suas quintas e montados, seja 

bísaro ou porco alentejano.

E obviamente as nossas sobremesas conventuais, lavores de ovos, 

amêndoa, gila e açúcar que saíam das mãos diligentes das freiras 

em clausura.
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Por esses motivos, quem conheça bem a 

alma lusa não estranhou que fossem os CTT 

Correios de Portugal a fazerem pela primeira 

vez em todo o mundo – em 1996 – uma 

série de selos postais comemorativos sobre a 

«Cozinha Tradicional Portuguesa, coordenada 

por José Quitério, o mais respeitado crítico de 

gastronomia do nosso País.

Logo se seguiu uma série dedicada aos «Doces 

Conventuais», de mestre Alfredo Saramago, e 

outra, à faina maior da «Pesca do Bacalhau, e 

mais tarde, em 2004, uma emissão em louvor 

da «Viticultura Portuguesa» debaixo da batuta 

de João Paulo Martins. 

Mais perto de nós, evocámos em selos o 

«Pão Tradicional Português», os «Queijos 

Portugueses», os presuntos e enchidos 

típicos, com a emissão «Sabores do Ar e do 

Fogo», «O Café» das nossas ex-colónias, a 

«Dieta Mediterrânica», os Sabores dos Países 

Lusófonos e os da Europa, e por aí fora. 

Muitos destes temas deram origem a livros 

com selos dentro, também editados pelos 

CTT, alguns dos quais são hoje raridades 

bibliográficas, vendendo-se em alfarrabistas 

por muitas vezes o preço original.
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É esta «estória« de uma aventura que alguns 

consideravam estranha quando começou, 

que gostaria de lhes contar. Foi em 1994, 

numa cave de Milão iluminada pela arte 

de Gualtiero Marchesi, o melhor cozinheiro 

de Itália do seu tempo, que se iniciou a 

aventura de aliar, pela primeira vez no 

mundo, a gastronomia a selos de correio. 

Tive o privilégio de estar nesse local e de ter 

ajudado a concretizar essa ideia um pouco 

bizarra (na altura) antes de qualquer outro 

dos presentes.

Fui a convite de Enrico Veschi, Diretor Geral 

da Poste Italiane, um homem que na altura 

tinha em Itália uma influência política 

importante.

Ciente de quem tinha marcado a mesa, 

o Chef Marchesi (ainda hoje considerado 

o cozinheiro que mais influenciou a 

gastronomia moderna do seu país) fez 

desfilar um conjunto quase interminável de 

pratos de degustação.

Todos eram muito bons. Mas alguns deles 

eram tão belos, esteticamente falando, 

que não me contive e disse ao Sr. Veschi: - 

Repare como poderiam sair daqui uns selos 
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admiráveis! E ele concordou.

Vim para Lisboa a remoer esta ideia e a 

pensar como havia de a justificar aos nossos 

decisores. Tinha primeiro que «vender» a 

ideia junto do meu presidente, para que 

ele a pudesse depois também «vender» ao 

ministro da nossa tutela.

Mas primeiro tinha que garantir a adesão 

de José Quitério, temível personagem que 

nunca dava a cara em fotografias, para que 

não o reconhecessem nos restaurantes, e 

que não era muito dado a convívios com 

gente que não conhecia. Ganhar a sua 

confiança foi uma das 

mais difíceis operações 

de charme de que me 

recordo. Mas a principal 

consequência foi que 

ganhei um amigo para o 

resto da nossa vida (dele 

e minha) e isso não tem 

preço.

Depois disto foi fácil 

conquistar o presidente 

dos CTT para esta 

novidade, sendo que 

ele era um leitor ávido 

das crónicas de Quitério no Expresso e um 

apreciador da boa comida. 

Neste admirável percurso que uniu os selos 

de correio à gastronomia e à enologia, 

tivemos a oportunidade de fazer grandes 

amizades e de nos engradecermos com a 

sabedoria de tantos quantos fomos buscar 

para escrever e nos dar apoio nas emissões 

de selos.

Ao lado dos grandes consagrados como 

Alfredo Saramago, David Lopes Ramos, 

João Paulo Martins, José Quitério e Mouette 

Barbof, começámos também a trabalhar 
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com as estrelas emergentes deste universo 

tão específico, como o Carlos Antunes, a  

Fátima Moura e o Fortunato da Câmara (que 

ocupa com galhardia a «cátedra» de mestre 

Quitério no Expresso).

O resto faz parte da nossa história de 500 

anos de correio em Portugal, 166 dos quais 

já levamos a fazer selos. E, como se verá a 

seguir, é uma história de sucesso.

Como já foi dito anteriormente, em 1996, os 

Correios de Portugal editaram em novidade 

mundial absoluta a primeira de muitas 

séries de selos (e depois livros) relacionados 

com esta temática.

Pouco tempo depois, muitos Operadores 

Postais começaram a imitar-nos até que, 

coroando a ousadia inicial desta ideia, 

em 2005, a famosa série EUROPA, a mais 

conhecida e prestigiada emissão de selos do 

mundo, lançada, todos os anos, por mais de 

40 países em redor de um mesmo motivo, 

teve por tema a «Europa Gastronomia».

E conforta-me pensar que foram os Correios 

de Portugal a estar na génese desta 

tendência, que continua a acelerar em todo 

o mundo.
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Entre 1996 e 2016, editámos em Portugal 

89 selos e 18 blocos filatélicos sobre esta 

matéria, com uma tiragem global superior 

a 22 milhões de unidades. E ainda 10 livros 

bilingues com selos dentro, escritos pelos 

maiores especialistas nestes assuntos.

São mais de 1900 páginas e de 53 000 

volumes vendidos. Em todos estes produtos 

— livros e selos — mostrámos, explicámos 

e divulgámos por todo o mundo a arte da 

Gastronomia Portuguesa. 

Grandes peritos — os maiores do País — 

têm trabalhado connosco para pôr em 

prática estas propostas. Alguns infelizmente 

já desaparecidos (e que falta nos fazem, 

todos os dias, os amigos Alfredo Saramago 

e David Lopes Ramos), e sem qualquer tipo 

de desprimor para nenhum dos nossos 

admiráveis colaboradores, manda a justiça 

que realce o papel de José Quitério nesta 

saga.

Nada disto, nem selos nem livros, teria sido 

possível sem o apoio inicial do José Quitério, 

a palavra de bom e sábio conselho, a sua 

cultura enciclopédica e a sua presença. 

O futuro mostra-se risonho para a 
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gastronomia portuguesa. Acabámos de 

celebrar o 1.º Dia Nacional da Gastronomia, 

em Aveiro. Uma celebração aprovada por 

unanimidade pela Assembleia da República 

e que se repetirá todos os anos, sempre no 

último Domingo de Maio. E os CTT lá estiveram 

e estarão, colaborando com os organizadores 

e emitindo peças filatélicas adequadas.

Estamos sempre a «espreitar» novas 

oportunidades nesta esfera, tal como fizemos 

com a emissão de selos dedicada às «Frutas de 

Portugal», que foi apoiada e desenhada pela 

TerraProjectos, um gabinete de agrónomos 
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apostado em dar apoio à fileira da fruta e dos 

produtos hortícolas.

Soubemos ainda cooptar os conselhos e a 

experiência acumulada de muitos anos de 

organizações tão respeitáveis como a AHRESP 

e a Federação das Confrarias Gastronómicas 

de Portugal.

São estas organizações que nos vão assessorar 

na preparação de mais um desafio interessante: 

criar um conjunto de algumas dezenas de 

selos sobre a Doçaria Tradicional de Portugal.

Este será o tema da nossa próxima emissão-

base (a que mais se utiliza para afixar nas 

cartas), a glosar num período de 5 anos, de 

2017 a 2022.

E termino recordando que, ao colarmos 

um destes selos na nossa correspondência, 

estamos todos a contribuir para divulgar um 

dos mais importantes patrimónios nacionais, 

porventura aquele que mais chama turistas ao 

nosso país. 
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Entrevista  a 
Personalidade
Adelina M. Machado          Directora Regional da DRAPC 

como Define a importância Da gastronomia no contexto Da nossa socieDaDe?

A gastronomia é um elemento chave da cultura da nossa 

sociedade, é algo que a define, que nos retrata enquanto País. 

A relação entre gastronomia e cultura não deixa margem para 

dúvidas, sendo que ambas se influenciam reciprocamente. 

Quando falamos de gastronomia, falamos da cultura do nosso 

povo, do “saber fazer” porque a gastronomia, além dos sabores 

que nos proporciona, está associada à nossa identidade e retrata 

historicamente estilos de vida dizendo muito sobre a evolução 

de uma determinada região, retratando a alma do País. 

consiDera que a gastronomia é DeviDamente aproveitaDa na Divulgação Do nosso 

país?

Apesar do muito que tem sido feito nos últimos tempos a este 

propósito, muito haverá ainda para fazer. 

A divulgação da nossa gastronomia a nível internacional tem 

dado passos largos, nomeadamente pela intervenção da nossa 

diáspora, mas é preciso fazer mais e aproveitar janelas de 

oportunidade.

Portugal é um país que conjunturalmente está na “moda” em 

termos turísticos, há que aproveitar a estadia dos turistas em 

Portugal para com o nosso magnífico clima e território dar a 

conhecer aquilo que nos diferencia e nos define em matéria 
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gastronómica porque é indesmentível 

a qualidade e tipicidade dos produtos 

portugueses.

Por outro lado é preciso incentivar os nossos 

agentes económicos a divulgar a nossa 

riquíssima gastronomia aproveitando, por 

exemplo, as mais variadas participações em 

certames internacionais, sejam ligados ao 

vinho, aos sapatos, …, através de pequenas 

degustações que agucem a vontade de repetir.

É no entanto fundamental termos profissionais 

qualificados, que saibam servir/realçar a 

qualidade e história da nossa gastronomia 

valorizando-a e dando-lhe um “sabor” 

específico. Para isto é essencial apostar na 

formação profissional.

conhece o movimento Das confrarias?

Conheço e pertenço a algumas com muito 

orgulho.

pertence a alguma confraria?

Pertenço a várias.

como entenDe o papel Das confrarias na nossa socieDaDe?

As confrarias desenvolvem um papel 

fundamental na preservação, defesa e 

divulgação do património histórico, social e 

cultural do nosso país.

Nesse sentido é de fundamental importância, 

por exemplo, o papel desenvolvido na 

promoção e divulgação dos nossos produtos 

tradicionais, associando à nossa diversidade 

geográfica e paisagística os recursos 

endógenos e o património natural e cultural, 

potenciando assim a sustentabilidade de 

produções que de outra forma estariam 

provavelmente condenadas a desaparecer.

Nesta época da globalização, o trabalho 

desenvolvido pelas confrarias é determinante 

para a divulgação das nossas tradições do 

saber fazer, da nossa história e dos nossos 

valores promovendo a nossa identidade 

enquanto povo. 

na sua opinião, hoje em Dia o que move alguém a tornar-se 

confraDe?

Haverá certamente uma imensidão de razões, 

mas, pela minha experiência pessoal, e depois 

de tudo aquilo que já disse é acima de tudo 

uma honra, assente no orgulho e vontade de 

consolidar e contribuir para que as gerações 

futuras possam usufruir desta identidade que 

não é apenas gastronómica mas igualmente 

histórica que nos diferencia e potencia em 

termos de qualidade de vida.

Ser confrade é assim uma honra, mas implica 

também uma grande responsabilidade. A 

responsabilidade de fazer parte de um todo 

que de forma abnegada estimula a tradição  e 

eterniza a nossa identidade enquanto povo.

num munDo em permanente muDança, quais são na sua 

opinião os maiores Desafios que se colocam às confrarias?
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Eventualmente, os maiores desafios que se 

colocam às confrarias, são a sua sustentabilidade 

e continuidade, o que está por um lado 

associado ao trabalho que desenvolvem, mas 

igualmente ao conhecimento que a sociedade 

tem desse trabalho.

Conseguir dar visibilidade aos nossos tesouros 

gastronómicos quase sem recursos, mantendo 

a respetiva genuinidade e encontrar forma de 

os adaptar ao ritmo cada vez mais intenso do 

nosso dia-a-dia é uma tarefa muitíssimo difícil 

que exige muita imaginação e capacidade 

criativa.

conhece a ativiDaDe Da fpcg?

Conheço, genericamente. A Federação tem 

um papel muito importante como elemento 

aglutinador/potenciador da articulação que 

se deseja entre as várias confrarias que, sendo 

por natureza entidades distintas trabalham 

com os mesmos fins e comungam de objetivos 

similares, e consequentemente só têm a 

ganhar ao articular-se com vista à definição 

de uma estratégia comum e ambiciosa que 

promova a desejável e saudável visibilidade e 

potencie com a complementaridade intrínseca 

a realização de atividades comuns . 

Um bom exemplo foi o excelente trabalho 

de sensibilização do tecido político que 

levou a que a Assembleia da República 

tenha aprovado em 2015, por unanimidade, 

o projeto de resolução que institui o Dia 

Nacional da Gastronomia, que já este ano teve 

a sua primeira edição largamente difundida 

pelos media.

qual a opinião sobre o trabalho DesenvolviDo?

Muito positiva! A FPCG tem sido uma instituição 

que, mesmo face à diversidade de confrarias 

existente, tem sido verdadeiramente capaz 

de aproveitar sinergias e através delas fazer 

multiplicar a sua capacidade de representação, 

sendo o seu papel verdadeiramente 

fundamental no potenciar do contributo das 

confrarias para a sociedade. 

Estou certa que este excelente trabalho 

desenvolvido até aqui pela FPCG tem raízes 

sólidas e assim continuará por muitos e muitos 

anos, pela gastronomia, pela sociedade, pelo 
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Quais as 
temperaturas de 
consumo dos vinhos?

Esta é uma questão pertinente e muito importante no que toca 

ao serviço e consumo dos vinhos. No caso dos vinhos tintos, 

a expressão “o vinho tinto serve-se à temperatura ambiente” é 

uma expressão muito divulgada e que está correta, no entanto 

devemos perceber e pensar no que significa. 

A considerada temperatura ambiente é uma temperatura média 

e não é a temperatura que está no momento, num determinado 

ambiente e local. Se não tivermos presente este entendimento, o 

que vamos ter é os vinhos tintos servidos no verão muito quentes 

e no inverno muito frios se os espaços onde os guardarmos não 

estiverem a temperaturas adequadas. 

Os vinhos tintos devem consumir-se entre os 16 e os 18 graus. 

Esta é a temperatura aconselhada e como podemos ver, trata-
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se de uma temperatura média. Acima desta 

temperatura os vinhos vão tornar-se mais 

pesados, predominando no aroma o álcool.

Facilmente se pode constatar que em muitos 

restaurantes os vinhos são servidos acima 

dos 18 graus, chegando por vezes aos 22 ou 

mesmo 25 graus. 

Em relação dos vinhos brancos, todos nós já 

escutámos esta expressão: “Vinhos brancos 

são para se beberem geladinhos!” É verdade 

que os vinhos brancos se devem consumir 

frescos, não gelados, a uma temperatura entre 

os 8 e os 10 graus mas é preciso ter atenção aos 

vinhos que temos pois nem todos os vinhos 

brancos são iguais.

Vinhos brancos jovens, frescos e perfumados 

devem ser servidos a esta temperatura mas os 

brancos com alguma estrutura, com estágio 

em barricas de carvalho ou com mais idade 

devem ser consumidos a uma temperatura um 

pouco mais elevada ou seja entre os 10 e os 

12 graus, pois é assim que melhor os deixamos 

exprimir em termos de aromas e também a 

nível de gosto.

Um vinho branco estruturado, guloso e 

complexo, servido a uma temperatura mais 

baixa perde toda a graça e o investimento que 

estamos a fazer não terá retorno no prazer 

proporcionado.

Qualquer vinho branco servido abaixo dos 

  “... é assim que 
melhor os deixamos 

exprimir em 
termos de aromas e 
também a nível de 

gosto...”
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6 graus é um vinho que pode até saber bem, 

“refrescante”, mas que em termos de aroma e 

gosto, é muito redutor, não proporcionando o 

prazer que é possível retirar deste vinhos.

Felizmente que já há restaurantes, e outros 

espaços onde se servem vinhos, que tratam 

bem esta questão tendo locais climatizados 

para, durante todo o ano, poderem oferecer 

aos seus clientes os vinhos a temperaturas 

corretas. 

Sei que está com dúvidas… mas deixo-lhe o 

desafio de experimentar e comparar o mesmo 

vinho a temperaturas diferentes e verá a 

diferença! 

Paulo Pechorro

  

“... deixo-lhe o desafio 
de experimentar e 

comparar o mesmo 
vinho a temperaturas 

diferentes...”
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In Ernesto Veiga de Oliveira, in Festividades Cíclicas em Portugal, Publicações D. quixote, Lisboa, 1995, pág. 71.  
O Mordomo-Mor da Confraria da Castanha de Soutos da Lapa 

Dr. Alberto Correia 

No território que hoje designamos Soutos da Lapa onde 

pontifica a inigualável castanha martaínha à qual se 

associa, em menor grau, a saborosa castanha longal e onde 

resiste, em pequeno nicho, a castanha dita da “demanda”, 

designação que se encontra em Aquilino Ribeiro, (Cinco Réis 

de gente), a castanha era ainda por meados do século XX um 

alimento de regular presença na mesa dos lavradores nesse 

frio tempo que levava de Novembro a Março.

 

Servia-se logo de manhã aos homens rogados para os 

  “... dulcíssimas nesse 
estimável paladar que 
sempre recordará ...”

As Castanhas
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“... havia quem as levasse até ao tarde nessa 
reserva de ancestrais saberes, a cova aberta 

na areia ou a grande talha vidrada ...”

específicos trabalhos da estação invernosa e, à 

noite, a panela de ferro ou a púcara avantajada 

dos oleiros de Santa Comba ou da Barreira 

(Meda) oferecia a deleitosa ceia das castanha 

tostadas, dulcíssimas nesse estimável paladar 

que sempre recordará quem alguma vez assim 

as apeteceu.

Por um lado ainda havia quem as levasse até 

ao tarde nessa reserva de ancestrais saberes, a 

cova aberta na areia ou a grande talha vidrada 

onde se guardava uma rasa de frutos.

De outro modo se levava até ao Verão esse 

alimento de valia, outra vez rasas de castanhas 

secas no “caniço”, essa servil construção de ripas 

ou canas armada sobre o lar de onde subia, 

manso, o calor cujo efeito se despejava depois, 

descascadas de seu jeito, as muitas malgas de 

castanhas secas, ditas piladas muitas vezes, 

distribuídas aos punhados pela criançada ou 

saboreadas, estio fora, como caldo suculento, 

nas ceifas e malhas, antes ainda na cava das 

vinhas ou das regadas.
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Na quadra pascal tinham também lugar 

certo, sem que ao tempo se lhe associasse 

essa qualidade mágica de que fala o texto 

adiante citado, facto que acontecia antes com 

o resguardo aconselhado de não ir à horta em 

Sexta-Feira Santa, não fosse a lagarta tornar-se 

depois praga fatal.

Assim, o manjar cerimonial do Domingo de 

ramos, em muitas regiões do País, e mais 

especialmente no Norte, é a castanha, sob 

a forma de caldo de castanhas piladas, feito 

geralmente com feijão branco. Registámo-

lo no Porto, em Lousada (Penafiel), Mindelo, 

Paços de ferreira, Cinfães, Fafe, Areias (Santo 

Tirso), Caldelas (Braga), etc.

Em muitos lugares o costume comporta 

um elemento negativo que aparentemente 

o justifica, e que se explica por razões de 

natureza mágica: nesse dia come-se caldo de 

castanhas, porque não se pode ir às hortas 

nem apanhar ou comer hortaliça, sob pena 

de “aparecerem bichos na sopa ou entrar azar 

na Horta” (Cinfães), ou de “irem os lagartos 

todo o ano há horta!” (Fafe), ou de “as couves 

ganharem piolho” (Caldelas).

Noutros lugares, a proibição alimentar da 

hortaliça em domingo de Ramos aparece 

isolada da prescrição do caldo de castanhas, 

mas igualmente acompanhada da sanção 

mágica do mesmo teor que indicamos: é o 
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castanhas se usa apenas porque não se pode 

comer hortaliça; o certo porém é que a simples 

proibição não explica a prática positiva do caldo 

de castanhas, que nos parece obrigatório de 

per si; ela existe muitas vezes isolada da outra, 

devendo por isso admitir-se que se tenha 

dado o encadeamento dos dois elementos do 

costume (…)

Nas Beiras, o costume é também conhecido, e 

em alguns lugares dá-se ao caldo de castanhas, 

que se faz com leite, açúcar e canela, o nome 

de “Cáldulo”.

caso de Vila real de Trás-os-Montes e freixo de 

Numão, por exemplo, onde se diz que “comer 

hortaliças nos Ramos é comer lagartos todo o 

ano” (Vila Real), ou é fazer “crescer bichos na 

barriga” (Freixo de Numão).

Pode parecer que o costume fundamental 

tem aqui forma negativa, e que o caldo de 

  

“... o costume 

comporta um 

elemento negativo 

que aparentemente 

o justifica, e que se 

explica por razões 

de natureza

mágica ...”
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Encontro de Confrarias               
Santarém
29 de Outubro de 2016

A convite da Federação Portuguesa das 

Confrarias Gastronómicas e da Confraria 

da Gastronomia do Ribatejo reuniram cerca de 

40 Confrarias no Encontro de Confrarias que 

decorreu no âmbito do Festival Nacional de 

Gastronomia de Santarém.

Esta  iniciativa realizada, no passado dia 29 de 

outubro, na casa do Campino permitiu em dois 

momentos distintos uma verdadeira partilha, 

quer das boas práticas e do bom trabalho das 

confrarias, quer dos sabores que as caracterizam. 

No primeiro momento de discussão, numa 

conversa franca dirigida pelos membros da 

Direcção e a sua Presidente que para facilitar a 

proximidade se colocaram ao mesmo nível que a 

assistência, fez-se a apresentação das Confrarias 
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ali presentes com a intervenção de cada um 

dos seus representantes.

A cada uma foi solicitada uma breve 

caracterização, fundamento, tempo de 

existência, objectivos, etc, modelo que 

permitiu a todos os presentes alargar o 

leque de conhecimento com as Confrarias, a 

apresentação dos projectos e das intenções. 

Sem dúvida, tivemos momentos de partilha 

das boas práticas e das boas ideias que as 

Confrarias conseguem pôr em práticas e que 

enriquecem os seus territórios.
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No segundo momento de discussão, 

pretendemos abordar através de diferentes 

pontos de vista a temática da Gastronomia 

dando conteúdo a um conceito tão utilizado. 

O Dr. Armando Fernandes abordou a 

Gastronomia Ribatejana pela sua riqueza de 

produtos, natureza morfológica e climática da 

região e pela sua caracterização toponímica 

de alguns lugares ribeirinhos.

Também a dieta mediterrânica foi abordada 

tendo em conta os seus pressupostos e 

imposição no conjunto da gastronomia 

portuguesa. 
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A apresentação seguinte visou o tema “A Dieta 

Mediterrânea e a Gastronomia Portuguesa” 

a cargo do Engº Vitor Barros, Presidente da 

Comissão da Dieta Mediterrânica.

A abordagem deste tema, ajudou-nos a 

observar a chamada Dieta Mediterrânica com 

outros olhos, a frugalidade, a simplicidade 

do cozinhar com protecção dos nutrientes 

dos consumíveis, o uso das sopas, cozidos, a 

utilização dos produtos vegetais, o consumo 

de hortícolas, fruta da época, leguminosas, 
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cereais. A utilização de azeite. É preciso 

ainda não esquecer a importância de que o 

consumo destes ingredientes seja realizado 

num ambiente de convivialidade. 

Para concluir, ouvimos a apresentação: “A 

Gastronomia Portuguesa: Que conteúdo? “ 

a cargo da Drª Olga Cavaleiro (Presidente da 

Direcção da FPCG). Através das suas palavras 

conseguimos conhecer o País de Norte a Sul 

olhando somente para os seus produtos 

próprios e para as receitas que lhe estão 

subjacentes.

A Gastronomia como tributo na manta de 

retalhos que é a Gastronomia Portuguesa, as 

diferentes culturas gastronómicas, a notável 

reciprocidade e a enorme criatividade na 

Gastronomia, as tradições culturais e históricas 

que servem de cenário e de contexto à 

gastronomia, foram temas abordados pela 

Presidente da FPCG.

Após uma frutuosa tarde de partilha de 

experiências e de ideias, este Encontro não 

poderia ter melhor epílogo que a realização 

do “Jantar de Partilha”, num jantar em que 

todos fomos intervenientes activos vivemos 

momentos plenos de convivialidade, amizade 

e partilha. Certamente a repetir !!!
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NOTÍCIAS

A convite do Rotary Club da 

Figueira da Foz a Drª Olga 

Cavaleiro foi convidada 

a proferir uma Palestra 

com o tema “Portugal 

Gastronómico”, perante uma 

atenta plateia composta 

de mais de meia centena 

de pessoas a presidente da 

FPCG, abordou a temática “O 

movimento confrádico”. 

Seminário 

Casino Figueira da Foz
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Concurso

“Doce de Ovar”

Cada vez mais a gastronomia constitui-se 

como um importante atrativo turístico-cultural 

de um local ou de uma região e uma forma de 

valorização da sua identidade e diferenciação, 

pois só assim está assegurado o respeito pelo 

património intangível de uma região.

O concurso do pastel do Concelho de Ovar 

propõe, entre outros aspetos, criar uma 

dinâmica que trate do desenvolvimento e 

da promoção da gastronomia como produto 

turístico-cultural; valorizar os produtos 

endógenos, com a defesa e garantia da 

autenticidade, genuinidade dos produtos da 

terra e da região, desenvolvendo investigação 

especializada para identificar a oferta 

gastronómica no local e criar oportunidades 

de interação entre órgãos públicos e privados, 

responsáveis pelo turismo, fornecedores, 

produtores e comunidade local.

A promoção e a eventual certificação de 

produtos locais, associado à imagem do 

Concelho de Ovar, projetando a identidade 

local, proporcionando oportunidade de 

desenvolvimento regional e comercial e 

promoção dos sabores e saberes locais. 

A Confraria Gastronómica do Concelho de 

Ovar, pretendeu criar, em conjunto com 

as pastelarias, doceiras (os) e pasteleiros 

(as) locais, um doce associado à tradição 

gastronómica do concelho e da região, o qual 

será designado de “Vareiro”. 

Para o efeito, organizou um concurso de ideias 

que se realizou no dia 17 de Setembro de 2016.

Prova do Júri – 17 de setembro de 2017 – 

Cafetaria Espaço entre Artes (Ovar)
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Tivemos 10 propostas para o pastel “Vareiro” 

de 8 doceiras/os.

Composição do Júri: Isabel Sousa em 

Representação da FPCG - Federação 

Portuguesa de Confrarias Gastronómicas; Chef 

Lindolfo Ribeiro e o Chef Luís Lavrador.

Resultado do concurso “Doce Concelho de 

Ovar 2016”:

• 1.º Classificados ex-aequo: Gabriela 

Ribeiro e Rosa Rodrigues

• Menção Honrosa: Pedro Pinto

Nota: Apenas o pastel da doceira Gabriela 

Ribeiro se designará “Vareiro”, foi decidido pelo 

júri do concurso atribuir ao pastel da doceira 

Rosa Rodrigues a designação de “Rodilha 

d’Ovar”.

Em 2017 iremos:

• Promover a introdução dos pastéis 

vencedores nas pastelaria, confeitarias e 

restaurantes do concelho de Ovar;

• Criar uma imagem e packing para os 

pastéis vencedores;

• Divulgar o pastel em eventos locais, 

regionais, nacionais e internacionais;

• Publicar fascículos com as receitas 

vencedoras;

• Programar eventos de promoção e de 

identificação do melhor produtor local.

Apresentação pública do pastel com prova 

de degustação, dia 26 de novembro de 2016, 

Museu Júlio Dinis – uma casa ovarense, 15h30-

17h30.

O Arrais de Mar _Ricardo M. Nunes
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Gala Plubituris

O Jornal Publituris realiza, anualmente, os 

“Publituris Portugal Travel Awards - Óscares 

do Turismo”, com o objetivo primordial de 

distinguir a excelência no Turismo, em termos 

nacionais.

Esta iniciativa, única no seu género em Portugal, 

teve a sua génese em 1969 sob o nome de “Os 

Melhores do Turismo em Portugal”.

Os Publituris Portugal Travel Awards destinam-

se a premiar as melhores empresas, instituições, 

serviços e profissionais da área do Turismo. 

O Jornal Publituris realizou a edição de 2016, 

no dia 16 de setembro, no Centro de Portugal, 

escolhendo para o efeito, a cidade de Coimbra, 

em particular, o Convento São Francisco.

O evento contou a presença de várias 

personalidades do sector, desde o ministro da 

Economia, secretária de Estado do Turismo, 

presidente do Turismo de Portugal, entre outros 

representantes de associações e empresários 

de um dos sectores mais importantes da 

Economia portuguesa – o Turismo.

Com apresentação do humorista António 

Raminhos, a cerimónia contou com as 

actuações do Coro dos Antigos Orfeanistas de 

Coimbra, da Orquestra Clássica do Centro e 

dos HMB, a banda portuguesa de ‘soul’ e R&B.



|42| nona arte_setembro 16

Confraria da Doçaria Conventual de Tentúgal

Confraria das Almas Santas da Areosa e do 

Leitão

Confraria Gastronómica da Gândara

Confraria do Chícharo

Confraria dos Sabores da Abóbora

Confraria da Lampreia de Penacova

Real Confraria da Cabra Velha,

Confraria dos Rojões da Bairrada

Confraria do Cabrito e da Serra do Caramulo 

Confraria do Vinho de Lamas

Este ano, foram atribuídas 21 distinções entre 

empresas, instituições e personalidades do 

Turismo Nacional com especial destaque 

para o Prémio Carreira Belmiro Santos, 

entregue a Manuel Proença, presidente 

da Hoti Hotéis, uma escolha directa da 

redacção do Publituris.

Estiveram presentes a Convite da Turismo 

Centro de Portugal, as seguintes Confrarias: 
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REPRESENTAÇÕES
Capítulos Confrarias Federadas

01|03 de Julho 
Capítulo Extraordinário da Confraria do Bolo de Ançã

02|09 de Julho 
Capítulo da Confraria do Anho Assado com Arroz de Forno

03|10 de Julho
Capítulo da Confraria da Broa d´Avanca

AGOSTO

04|27 de Agosto
Confraria do Presunto e da Cebola do Vale do Sousa

JULHO



|44| nona arte_setembro 16

01

0203

05

06

04



|45|setembro 16_nona arte

05|17 de Setembro
XII capítulo da Real Confraria do Maranho  de Pampilhosa

  da Serra

06|24 de Setembro
X capítulo da Confraria das Papas de S. Miguel

07|24 de Setembro
Capítulo da Confraria Gastronómica de Sousel

  

SETEMBRO

08|01 de Outubro
Confraria dos Carolos e Papas de Milho

09|08 de Outubro
X Capítulo da Confraria do Bucho de Arganil

10|08 de Outubro
Capítulo da Confraria da Pateira  

11|09 de Outubro
Capítulo da Confraria do Chícharo

12|15 de Outubro
Confraria da Doçaria Conventual de Tentúgal  

13|30 de Outubro
Confraria dos Gastrónomos dos Açores  

OUTUBRO



|46| nona arte_setembro 16

09

11

08

12

07

13



|47|setembro 16_nona arte

PRÓXIMOS EVENTOS

NOVEMBRO

19/ XIV Capítulo Confraria Queirosiana 

20/ IX Capítulo da Confraria do Medronho

26/Capítulo Solene da Confraria Gastronómica da Raça Arouquesa

DEZEMBRO

03/ XV Capítulo Confraria Nabos e Companhia 

10/ XI Capítulo da Confraria Gastronómica do Cabrito e da Serra do Caramulo
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