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ANO – 2015 
 



 
 

PLANO DE ACTIVIDADES – ANO 2015 
 
 
X CAPITULO A SER REALIZADO EM 11 de JULHO de 2015 

 

O Programa do X Grande Capitulo compreenderá: 

    - Receção a todas as Confrarias e Convidados  

    - Celebração religiosa com a Bênção dos Estandartes e Insígnias 

    - Foto de Família e Desfile 

    - Cerimónia de Entronização de novas Confreiras e Confrades 

- Almoço de Confraternização 

- Sendo o X Capitulo, a realização de todas as cerimónias devem ser no 

centro de Avanca, nem que para isso seja preciso montar uma tenda 

gigante. Os pormenores do programa serão definidos oportunamente a 

exemplo de anos anteriores. 

 

MATANÇA DO PORCO À MODA ANTIGA 

Será levada a efeito a matança do porco à moda antiga, no mês de 

Fevereiro/Março, com programa a definir, mas que envolva todas as fases 

(curral, pega, carro de bois, matança, chamuscar, lavar, pendurar, limpar, 

escorrer, despranchar no dia seguinte, etc.) com coinfecção de todos os pratos 

provenientes de subprodutos e restantes carnes, com acompanhamentos 

tradicionais, prevendo-se a abertura ao público mediante inscrição para as 

refeições. A matança será na Quinta do Marinheiro. 

Os pormenores do programa serão definidos oportunamente a exemplo de 

anos anteriores. 

 

DESFOLHADA À MODA ANTIGA 

A exemplo do ano 2014, será feita a sementeira do milho em moldes antigos, 

se bem que este ano se deve semear na Quinta do Marinheiro, em data 

oportuna serão designados os Confrades responsáveis por estas tarefas, que 

deverão contar com a participação de todos. 

 



 

 

Durante o crescimento do milho serão convidadas as escolas para que as 

crianças possam participar e acompanhar as várias fases do crescimento do 

milho. Para assim, poderem se enraizar com realidade do cultivo do mesmo e 

ao mesmo tempo estarem mais sensíveis a participar na Desfolhadas que 

pretendemos realizar à tarde com elas. 

Serão convidadas todas as crianças dos Agrupamentos escolares para 

participarem na Desfolhada na Quinta do Marinheiro à tarde. 

 
 
À noite, será levada a efeito a Desfolhada á Moda Antiga, da Confraria da Broa 

d´Avanca no Centro Cívico de Avanca. 

Nota:  Deve de haver a preocupação de selecionar o milho para a sementeira 

de ciclo curto de modo a que se possa realizar a desfolhada em finais de 

Setembro. A exemplo de anos anteriores deve ser feito em parceria com o 

Rancho de Avanca, não podendo faltar a nossa tasquinha com Broa d´Avanca, 

petiscos regionais, maçã assada, e vinho doce.  

 
 
GASTROBROA – 9º FESTIVAL GASTRONÓMICO DA BROA 
D’AVANCA 2015 
 

Eventualmente, após falar com os Restaurantes, entendo, a exemplo de outras 

localidades com eventos deste género, poderia decorrer durante um mês, mas 

simultaneamente em todos os restaurantes e eventualmente outros a convidar. 

Vamos realizar os Sabores do Forno no próximo mês de Janeiro, com ele 

poderemos tirar ilações para melhor podermos melhorar o Festival da 

Gastrobroa. 

. 

FESTIVAL DE GASTRONOMIA DAS COLECTIVIDADES DE 

AVANCA 

A Confraria da Broa d`Avanca participará a exemplo de anos anteriores, em 

parceria ou não com a Avancarte, porque a experiencia tem sido benéfica. A 

Confraria deve fazer um esforço dialogando com todas as coletividades 

participantes para tenham nas suas ementas pratos com a Broa d’ Avanca. 



 

 
 

VISITA AOS MOINHOS DE AGUA 
 

Este ano em cumprimento ao protocolo com a Camara Municipal de Estarreja, 

com utilização do moinho da Quinta do Marinheiro e o dia mundial do moinho. 

Será efetuada demonstração de moinhos movidos a água, em laboração, com 

visitas programadas de acordo com programa a divulgar oportunamente. 

Pretende-se mostrar nomeadamente às gerações jovens e visitantes 

desenraizados do ambiente rural, um moinho em pleno funcionamento, 

produzindo farinha a partir de milho em grão, em moagem tradicional, com 

explicação das várias partes que compõem e das alfaias/acessórias, como o 

picão, pá, vassoura e medidas para maquia.  

NOTA:  Seria importante apoiar e incentivar os proprietários de moinhos a 

água, à sua recuperação. Assim, como fazer o levantamento fotográfico e 

descritivo, do seu estado de conservação e histórico dos mesmos. 

 
FEIRINHA DA MOSTRA DA BROA D’ AVANCA 
 

A Confraria da Broa d’Avanca pretende levar a efeito a 5ª Feirinha da mostra 

da Broa de Avanca, com a finalidade de mostrar à população em geral os 

produtores artesanais (particulares) de broa confeccionada exclusivamente 

com farinha de milho, bem assim como algumas variantes, tendo em 

consideração o sucesso da 1ª “Feirinha”. 

Este evento em fase de arranque poderá vir a ter outro formato e até realizar-

se mais que uma vez por ano, em datas a definir, com programa da Cúria e por 

exemplo em Julho (Emigrantes e Festas da Vila).  

A anteceder à feirinha será efetuado um “dia aberto” a convidados e população 

em geral, a assistir à feitura de broa em fornos sitos em lugares públicos e ou 

colocados à disposição (moinhos de meias, moinho do Aguincho, etc.) 

 

MOBILIARIO E UTENSILIOS PARA A SEDE 

 

Continuar a mobilar a sede, tanto em estantes como artigos/utensílios ligados à 

confeção da broa e ao ciclo do milho. 



 
 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 
 

Dando cumprimento ao definido no Livro das Boas Usanças e nos Estatutos da 

Confraria, assim como no Regulamento da Federação Portuguesa das 

Confrarias Gastronómicas, a Confraria far-se-á representar em eventos para os 

quais seja convidada, em particular Confrarias, Câmara Municipal, Junta de 

Freguesia, Colectividades e outras entidades, a fim de divulgar a broa 

d’Avanca, a Confraria, a nossa Terra e as nossas Gentes. 
 

FESTIVAL GASTRONOMICO DE CONFRARIAS 
 

Seria de estudar a possibilidade de efetuar um encontro gastronómico de 

confrarias (4 ou 5) durante um fim de semana 6ª (jantar) sábado (almoço e 

jantar) e domingo ao almoço, no pavilhão multiusos de Estarreja, promovendo 

diversos tipos de gastronomia, mesmo através de restaurantes que quisessem 

aderir, publicidade, etc. 
 

VISITA AOS MONUMENTOS DE CULTO/ CAPELAS DE AVANCA 
  

Pretende a Confraria da Broa d’ Avanca levar a efeito uma visita em data a 

designar, aos Monumentos de Culto/ Capelas de Avanca, de bicicleta ou outro 

meio de transporte para quem não puder deslocar-se de bicicleta.  

Além de tomarmos conhecimento da grande quantidade de monumentos da 

Vila de Avanca, poderemos também deslumbrar a beleza dos mesmos para 

além do franco convívio que se pretende com esta iniciativa. 

Os pormenores do programa serão definidos oportunamente. 
  

PROPOSTA – QUALIFICA 

Formar grupo de trabalho para dar inicio aos trabalhos de recolha de 

informação para a qualificação da Broa d’ Avanca. 
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