
NONA ARTE

Ficha Técnica

Propriedade e Edição
Federação Portuguesa das
Confrarias Gastronómicas

Rua Dr. Daniel de Matos 
Edifício Mercado Municipal
3350–156 Vila Nova de Poiares

Telefone/Fax 239 428 149
E-mail fpcg.geral@gmail.com
Site http://fpcggeral.wix.com/fpcg
Directora Olga Cavaleiro
Design Joana Carvalho

Tiragem 2000 exemplares
Depósito Legal 261621/07
ISSN 1646-7787 

Revista da Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas|Nº 44. Setembro 2017|ISSN  1646-7787

ENTREVISTA À CONFRARIA  QUEIROSIANA
_______________________

“EM TEMPO DE S. MARTINHO O QUE ACOMPANHA COM O 
SEU VINHO?”
_______________________

ENCONTRO DE CONFRARIAS EM SANTARÉM E OVAÇÃO 
AO POTE DOS SABORES DE PORTUGAL
_______________________



|3|setembro 17_nona arte|2| nona arte_setembro 17



Ficha Técnica

Propriedade e Edição
Federação Portuguesa das
Confrarias Gastronómicas

Rua Dr. Daniel de Matos 
Edifício Mercado Municipal
3350–156 Vila Nova de Poiares

Telefone/Fax 239 428 149
E-mail fpcg.geral@gmail.com
Site http://fpcggeral.wix.com/fpcg
Directora Olga Cavaleiro
Design Joana Carvalho

Tiragem 2000 exemplares
Depósito Legal 261621/07
ISSN 1646-7787 

Propriedade e Edição

Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas

Rua Dr. Armando Gonçalves, nº11
3140-574 Tentúgal

Telefone/Fax

Email  fpcg.geral@gmail.com

Site  http://fpcggeral.wix.com/fpcg

Directora  Olga Cavaleiro

Design  Paula Monteiro

Depósito Legal  261621/07

ISSN  1646-7787



|5|setembro 17_nona arte|4| nona arte_setembro 17

CONTEÚDOS

08
ENTREVISTA COM...
Confraria Queirosiana

06
EDITORIAL

16
ARTIGO
SABORES DE OUTONO

22
“EM TEMPO DE S. MARTINHO O QUE ACOMPANHA 
COM O SEU VINHO?”

- CONFRARIA DO VINHO DE CARCAVELOS
- CONFRARIA DO VINHO DO PORTO
- CONFRARIA DO ARINTO DE BUCELAS

37
REPRESENTAÇÕES 
Confrarias

40
PRÓXIMOS EVENTOS

33
NOTÍCIAS

- COLÓQUIO “A HERANÇA GASTRONÓMICA 
MEDITERRÂNICA E O IMPACTO NO TURISMO”

- APRESENTAÇÃO DAS 7 MARAVILHAS À MESA

- CONFRARIA SABERES SABORES DA BEIRA ‘GRÃO 
VASCO’ DA CASA DAS BEIRAS DE TORONTO 
ENTRONIZOU PRIMEIROS CONFRADES

29
ENCONTRO DE CONFRARIAS 
EM SANTARÉM E OVAÇÃO 
AO POTE DOS SABORES DE 
PORTUGAL



|7|setembro 17_nona arte|6| nona arte_setembro 17

Habituámo-nos depressa demais a ver o vinho à mesa somente 

no copo, líquido acompanhamento que ajuda a deglutir o sólido 

presente no prato ou taça. Ouvimos que para este ou aquele 

receituário acompanha aquele ou este vinho, sendo quase 

pecado acompanhar determinados pratos com outra alternativa. 

Contra-natura, como se só o vinho ocupasse o espaço sagrado 

dos líquidos na mesa. No entanto, tal só reflete um dos dogmas 

mais fortes e cristalizados do Cristianismo, o vinho em sangue 

de Cristo transformado na Eucaristia, assim, redimindo os 

homens dos seus pecados. Princípio do Catolicismo, dupla face 

de um outro que afirma o pão, corpo do Senhor, depressa 

entrou nos hábitos e tradições da mesa portuguesa. 

De tal modo se cristalizou a diferença entre o líquido do copo e 

o sólido do prato ou da taça que vingou a divisão gastronomia 

e vinhos. Todos lhe reconhecem a cumplicidade e a ausência 

de sentido de um existir sem o outro, tais duas faces de uma 

Editorial
        
Olga Cavaleiro - Presidente da Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas

injustamente criamos não permitem dar maior 

pujança e brilho a coisas que têm mais em 

comum do que a separá-las. Felizmente que 

na mesa o vinho não está só no copo, muitas 

vezes é a redução que dá maior sabor ao 

que está no prato. É o condimento líquido 

perfeito sempre à mão e que serve, hoje 

como no passado, para dar maior sabor aos 

alimentos.

O vinho é parte da gastronomia, não só 

porque acompanha, mas porque integra a 

receita, é o suporte líquido de maturação, de 

conservação, de enriquecimento do produto 

que está a ser consumido. Se a nossa 

gastronomia e vinhos já tem reconhecimento, 

imaginem se o nosso trabalho fosse além da 

harmonização?

Seria bom ver a associação natural entre 

ambos, ia dar muitos resultados positivos à 

nossa economia. E no fim, usávamos o vinho 

para o que ele tem de melhor, brindar à 

vida, brindar à família, brindar ao que mais 

gostamos, brindar ao que somos e ao que 

queremos ser. Brindar ao futuro!

mesma moeda, no entanto, uma coisa são os 

vinhos, outra será a gastronomia.

Talvez falte descobrir que a união entre 

ambos é muito superior à mera cumplicidade 

exigida à “harmonização” entre o vinho certo 

para determinado receituário. Como pensar 

uma boa chanfana sem o vinho tinto que 

amacia a carne e lhe retira o sabor algo difícil 

de disfarçar da cabra velha? E os negalhos, 

como os confecionar sem o vinho? 

A vinha d’alhos deliciosa e com um sabor tão 

acentuada, estratégia ora para conservar a 

carne, ora para a amaciar, ora para a tornar 

mais saborosa, não nos remete para o vinho? 

E um borrego ou um cabrito para nos deliciar 

não tem de ser lavado com um vinho branco 

ou verde antes de ir a assar de forma lenta 

e demorada? Peras bêbedas seriam bêbedas 

se não fossem mergulhadas em vinho tinto?

Seria o bolo-rei tão saboroso se não fosse 

regado pelas aguardentes que as nossas avós 

retiravam no consumo para enriquecer esta 

sobremesa de Natal? E tantos biscoitos e 

massas doces, não ficariam significativamente 

mais pobres se não levassem Vinho do Porto, 

vinho licoroso ou qualquer aguardente? 

 

Às vezes, custa pensar que as divisões que 
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1. De forma sucinta defina as linhas mestras do património cultural 
gastronómico/ou de produtos que a CONFRARIA QUEIROSIANA, 
preserva, investiga e divulga.

A Confraria Queirosiana é um grupo de trabalho permanente da 

associação cultural Amigos do Solar Condes de Resende, com 

sede nesta instituição por protocolo com a Câmara Municipal 

de Vila Nova de Gaia. Segundo os Estatutos compete-lhe, além 

das motivações gerais da associação, promover «o estudo e 

divulgação da gastronomia e enologia queirosianas». 

ENTREVISTA com...
Confrar ia Queiros iana

2. Como poderia apresentar a vossa Confraria?

Uma associação com sócios e confrades 

em todo o Portugal e Brasil que, a partir do 

estudo da vida e obra de Eça de Queirós e 

dos seus contemporâneos procuram entender 

e viver o melhor possível os dias de hoje em 

confraternidade com todos os humanistas.

3. Sinteticamente explique a importância do 
vosso produto na alimentação e na gastronomia 
da comunidade, da região, do país e/ou de 
outros países.

Não defendemos exatamente um produto, 

mas sim uma atitude perante a gastronomia 

e a enofilia, as quais, como é sabido, são 

indissociáveis e, como tal, uma das sete 

coisas boas que há na vida. Tal como Eça, 

consideramos e defendemos os genuínos 

produtos portugueses, sem esquecer que 

há uma muito boa cozinha cosmopolita que 

os povos partilham e que cada vez é mais 

universal, para a qual os portugueses deram 

os primeiros contributos logo no século XVI e 

desde então para cá.

Preocupamo-nos com a higiene, a segurança 

e a qualidade alimentares e também, como o 

nosso patrono, com a situação daqueles que 

não têm «o pão quotidiano», o qual não se 

recebe por esmola, mas como «um direito 

com que se nasce». As palavras são dele e 

o propósito é também nosso.

4. Explique abreviadamente a origem desse(s) 
produto(s) e/ou especialidades culinárias. Foram 
objecto de classificação e/ou certificação?

Eça de Queirós menciona demoradamente 

alguns produtos e pratos que foram já estudados 

por Andrée Crabbé Rocha, indexados por 

Dario Castro Alves e divulgados por Beatriz 

Berrini. A partir destes autores tem havido 

outros estudos e até plágios, além de muitas 

recriações de “jantares queirosianos”. Eça 

nunca cozinhou, não deixou receitas e era 

“apenas” um bom apreciador da degustação 

como um ato maior da convivialidade, uma 

outra das tais sete coisas boas que há na 

vida e que assim se juntam com proveito dos 

participantes.
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  “...a partir do 
estudo da vida 

e obra de Eça de 
Queirós e dos seus 
contemporâneos 

procuram entender 
e viver o melhor 

possível os dias de 
hoje...”

espalhadas, mesmo sobre a “gastronomia 

queirosiana”. Temos por bom princípio que 

a realidade é mais fantástica do que a 

fantasia e que esta é, as mais das vezes, 

o refúgio dos iletrados ou dos preguiçosos.

8. Descreva resumidamente qual o impacto 
dessas atividades, ações e trabalhos junto da 
autarquia, outras autoridades, comunidade local 
e região.

Pelo facto de a nossa confraria ser nacional, 

e até internacional, lidamos com várias 

autarquias, ou com as autarquias que seja 

necessário. Por exemplo, em maio passado 

fomos a Évora comemorar os 150 anos 

5. Nos capítulos levados a efeito pela Confraria 
QUEIROSIANA, que propósitos privilegiam? 

O convívio entre os confrades e sócios e a 

apresentação dos trabalhos desenvolvidos 

durante o ano e a perspetivação dos que se 

seguem. Homenageamos também cidadãos 

que se distinguiram por apoiarem iniciativas 

queirosianas de qualquer instituição ou a 

nossa confraria.

6. Para além dos Capítulos enumere outras 
atividades levadas a efeito com regularidade 
pela vossa Confraria.

Cursos e palestras; roteiros queirosianos, 

exposições de artes plásticas; projetos 

profissionais nas áreas do Património, da 

História e da Arqueologia; edições da Revista 

de Portugal e de livros dos confrades; temos 

um grupo musical que canta canções do 

tempo de Eça; promovemos o convívio e a 

fraternidade entre os queirosianos de todo o 

mundo.

7. A Confraria tem produzido e publicitado 
trabalhos de investigação e promoção dos 
produtos e do receituário local e regional?

Temos publicado diversos estudos sobre a 

História da Alimentação e dos Vinhos feitos 

por profissionais da História e contribuído 

para a desmistificação de lendas sem 

qualquer consistência que andam por aí 

9. A CONFRARIA QUEIROSIANA 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.

Estamos presentes sempre que convidados, 

de acordo com as perspetivas culturais 

e sociais do ato e a disponibilidade dos 

membros da direção. 

10. Na sua opinião o trabalho desenvolvido pela 
Vossa Confraria é reconhecido na Comunidade 
e na Região? 

Chegam-nos alguns ecos de que a nossa 

confraria é já uma referência cultural em 

alguns meios locais, regionais, nacionais e 

no Brasil.

da passagem de Eça por esta cidade e o 

nosso programa teve a colaboração da 

autarquia local. Claro que temos uma relação 

privilegiada com a autarquia de Vila Nova 

de Gaia, materializada num protocolo de 

colaboração, até porque temos a nossa sede 

no Solar Condes de Resende, propriedade da 

autarquia gaiense. Estatutariamente a nossa 

confraria tem também como missão ajudar o 

Solar a afirmar-se como Casa Queirosiana 

internacional, o que temos vindo a fazer, 

sem prejuízo dos protocolos de colaboração 

que mantemos com outras instituições 

queirosianas em Portugal e no Brasil.
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11. A Confraria tem parcerias ou protocolos 
de cooperação com outras Confrarias e/ou 
Federações/Associações de Confrarias?

Além de filiados na Federação Portuguesa 

das Confrarias Gastronómicas, também o 

somos na Federação das Coletividades de 

Gaia, na Academia das Coletividades do 

Distrito do Porto, na Federação Nacional 

dos Amigos de Museus de Portugal e 

temos protocolos de colaboração com o 

Real Gabinete Português de Leitura do Rio 

de Janeiro, a Sociedade Eça de Queiroz 

do Recife e mais uma dúzia de instituições 

nacionais. 

A nossa confraria tem como sócios alguns 

empresários de restauração e hotelaria 

de qualidade que promovem uma cultura 

queirosiana adaptada à atualidade.

12. No ano 2000, a gastronomia foi classificada 
como património cultural imaterial. Que 
considerações faz desta classificação?

Sendo o comer e o beber uma das sete 

coisas boas da vida, é natural que os 

povos, ao longo dos tempos, lhes tenham 

dado uma especial atenção, que foi sendo 

culturalizada. Tendo sido os portugueses 

os pioneiros da globalização humana, não 

admirará que tenham uma gastronomia e 

enofilia ricas e diversificadas e por isso a 

consideração patrimonial sobre as mesmas 

já tardava, tendo sido um ato justíssimo que 

ditou consequências que se vão verificando.

13. Na sua opinião faz sentido Portugal apresentar 
uma candidatura da cozinha portuguesa como 
património cultural da humanidade?

Talvez, se isso for feito com o respeito 

devido pela gastronomia dos outros povos e 

sobretudo pela situação dos povos que não 

têm que comer.

Na candidatura deverão figurar as nossas 

excecionalidades, que as temos muitas e 

boas, mas também as nossas incorporações 

vindas de outros continentes. Já vi leitões da 

Bairrada com o mesmíssimo aspeto dos da 

Malásia; pratos de tripas existem em todos os 

portos de mar do Atlântico ao Mediterrâneo; 

a francesinha provavelmente inspirou-se no 

prato nacional da Albânia. Sendo só uma 

a espécie humana é também natural que a 

sua alimentação tenda para a uniformidade, 

variando apenas em produtos e formas de 

cozinhar ou apresentar muito locais que têm 

resistido à globalização.

Essas excecionalidades são como as catedrais: 

idênticas no tamanho e nas funções, diversas 

na idade, arquitetura e decoração.

  “...comer e o beber 
uma das sete coisas 

boas da vida, é 
natural que os 

povos, ao longo 
dos tempos, lhes 

tenham dado uma 
especial atenção...”
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acessível. Claro que há que ter em conta 

os custos da impressão e da distribuição. O 

ideal seria que passasse a ser uma revista 

comercial e profissionalizada, como tantas 

outras que existem no mercado sobre os 

mais diversos assuntos, sem deixar de ser o 

órgão da FPCG. Quanto à atual arrumação 

dos conteúdos, está graficamente atraente. 

Quanto à sua qualidade, ela dependerá 

sempre da categoria dos colaboradores.

A ideia é ela ser concorrente pelo sabor, 

qualidade e preço em relação à fast food 

internacional, com proveito para a saúde, o 

prazer da vida e o prestígio gastronómico de 

Portugal. Talvez funcione se tiver o cluster 

certo.

17. O que pensa das recentes modificações 

operadas na “Nona Arte”?

Não temos nada contra as revistas on line, 

mas o seu complemento em papel ainda 

é fundamental para uma divulgação em 

qualquer local onde esteja fisicamente 

A nossa confraria tem vindo a trabalhar num 

projeto de preparação e comercialização 

de uma refeição portuguesa metida numa 

embalagem reciclável, com produtos 

portugueses de qualidade prontos a comer, 

que incluísse legumes, fruta, vinho ou água-

pé, café e doce ou queijo, que pudesse ser 

vendida barata e em enormes quantidades 

nas ruas ou em postos de venda em Nova 

Iorque, Paris, Pequim ou Rio de Janeiro, 

quer ao executivo entre duas reuniões, quer 

ao estudante Erasmus, quer ao turista que 

passa, quer ao natural que não terá tempo 

para cozinhar.

14. Como definiria  a Gastronomia Portuguesa?

Como dissemos acima, tem tanto de 

exclusividades (certas carnes, peixes, 

fumeiros, queijos e vinhos), como 

de universalidades e capacidade de 

incorporação de fatores exógenos, de que o 

maior exemplo é o bacalhau. E por isso tem 

enormes capacidades para criar e satisfazer 

apetites em qualquer latitude.

15. Que papel considera que a gastronomia 

desempenha na promoção turística do País?

Não há Turismo sem Gastronomia. A qualidade 

do primeiro terá muito a ver com a da 

segunda. O turista tanto procura o “cachorro 

quente” como o cozido à portuguesa, aliás 

um prato mediterrânico, com mais ou menos 

variantes.

16. Como seria possível conseguir a 
internacionalização da nossa gastronomia? 

Ela já é internacional. Os pastéis de nata já 

imperam em Pequim, em Londres e no Rio. 

Teremos de tentar Pyongyang, a bem da paz 

mundial. Precisamos apenas de aumentar a 

escala da exportação e controlar o fabrico 

local.
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ARTIGO

Sabores de Outono
por Olga Cavaleiro

Parece que somos mais felizes quando o Outono se veste de 

amarelo, laranja e castanho. Até o sol parece refletir na sua 

luz a continuidade da vida e é lindo ver o momento exato do 

cair da folha e como o sol a torna translúcida, quase invisível, 

quase a ser esquecida. Essa folha irá desaparecer, entrelaçar-

se na terra, morrer na humidade do Inverno para renascer na 

Primavera em muitas e mais folhas.

É o fim de um ciclo que gostamos, como sempre, de celebrar 

da melhor maneira. É o fim do ciclo agrícola, é o amarelo e o 

laranja das abóboras, o castanho das castanhas, das avelãs, 

das nozes, é o vermelho seco de cor intensa das romãs, é o 

lindo laranja dos diospiros, é o vermelho vivo do vinho novo, é 

o amarelo, ora mais pálido, ora mais ardente da geropiga. 

Somos mais felizes no Outono porque celebramos as colheitas, 

os frutos que a terra deu e o trabalho de todos vivido em 

comunidade. Certos de que o solístico de Inverno se aproxima 

a passos largos e, em breve, a natureza vai adormecer numa 

suspensão do tempo em que a geada queima 

a terra e os mãos de quem a trabalha 

celebramos a abundância da cor e do sabor 

do Outono.

Trocamos em grandes mercados, partilhamos 

com os amigos e vizinhos, aproveitamos 

toda e qualquer oportunidade para entrar 

na adega e provar o vinho ou a geropiga 

roubando à cozinha lembranças do Outono. 

Nem sabemos porquê, mas adoramos as 

broinhas dos Santos.

Chega a esta altura e invade-nos uma fome 

de broinhas. Feitas com a polpa de abóbora, 

pouco doces que os tempos antigos não 

eram pródigos em açúcar, mas a compensar, 

carregadinhas de frutos secos desde as 

nozes, os pinhões e as passas, satisfazem a 

nossa gula de as comermos acompanhadas 

por uma bebida quente ao calor de um 

brasido, ainda que, imaginário.

É o aconchego do Outono que tem tantos 

cheiros, tantos sabores, tantas cores e 

nos deixa tão felizes. Se calhar nem nos 

apercebemos porque gostamos tanto do 

Outono.

Nem percebemos que essa é uma felicidade 

que herdamos dos nossos antepassados 

mais longínquos. Habituados a viver ao ritmo 

dos ciclos agrícolas celebravam esta estação 

certos da dádiva recebida da natureza.
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E nesta celebração não esqueciam os seus 

mortos, mas alimentavam a relação entre os 

presentes e os ausentes, ora pedindo, na 

noite de 31 de Outubro fazendo da abóbora 

candeia apara alumiar a noite escura, os 

bolinhos e os bolinhos pelos “finados que 

estão mortos e enterrados à porta da vera 

cruz”, ora deixando uma mesa farta e plena 

para os mortos participarem do festim outonal. 

Eram tradições lindas que mostravam como 

o alimento invade a nossa vida, mais do que 

necessidade, transforma-se em ritual e faz-

nos viver em comunidade, até com os que já 

partiram, mas que sem dúvida, continuam a 

fazer parte de nós. Isto era assim, e assim 

continua, pois a civilização e a ciência trouxe-

nos muita coisa, mas ainda não conseguiu 

transpor o inexplicável da morte e explicar 

o sentimento da saudade, da esperança da 

continuidade, da linha umbilical que nos liga 

ao nosso passado e nos ajuda a saber quem 

somos.    

RECEITAS DE OUTONO

Papas de Abóbora

De textura cremosa e de cor laranja, as 

características especiais deste prato derivam 

do tipo de abóbora utilizada. Especiais são 

as papas da freguesia de Soza e Concelho 

de Vagos, pela sua tradição ancestral na 

referida freguesia, de fazer papas de abóbora 

no dia dos fiéis defuntos, que acompanhava 

com rojões ou sardinha assada.

Também existe tradição por altura dos festejos 

em honra do Mártir S. Sebastião, que eram 

prometidas durante nove dias aos rapazes 

e raparigas para irem as novenas que no 

final ganhavam papas mas tal feito nunca 

aconteceu, mais tarde um grupo de soldados 

de regresso do ultramar recuperaram a 

tradição, mas ai sim com oferta das papas 

de abóbora no ultimo dia das novenas. 

Os Ingredientes utilizados são a abóbora 

menina, farinha, açúcar, pau de canela, sal 

e gordura e o modo de preparação muito 

simples: descascar e cortar aos cubos a  

abóbora , cozer em pouca água e temperada 

de sal, reduzir a puré colocar, os restantes 

ingredientes e levar novamente ao lume até 

a farinha cozer.  

Confraria das Papas de Abóbora

Falachas ou Pão de Castanha

Preparam-se do modo seguinte: as castanhas 

picadas são moídas em moinhos de água, 

com mós de granito, sendo, previamente, 

levadas ao forno quente para endurecerem 

e se moerem melhor a farinha é passada 

por peneira fina para a livrar de impurezas e 

não deixar passar a farinha mais grossa, que 

se não aproveita. A farinha é amassada em 

água tépida e a massa é preparada de modo 

igual á do pão de milho, sem levar crescente; 

fica no tabuleiro algum tempo, sem fintar.

Colocam-se numa pá de forno folhas de 

castanheiro, por cima das quais se estende 

a massa, a que se dá a forma circular, 

pondo-se por cima outra camada de folhas 

de castanheiro, que se colocam com a mão 

para aderirem à massa. Mete-se a massa no 

forno, bem quente, que ficará bem cozida, o 

que se vê se a cor é alourada.

Fonte:

J.Leite de Vasconcelos - Etnografia Portuguesa
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O prato permitia que depois de seca fosse 

partida em quadrados que seguidamente se 

iam virando para secar em todas as faces de 

forma a ser pegada à mão como se de um 

bolo se tratasse.

Os ingredientes necessários à sua confeção 

são tão simplesmente a água, o açúcar e o 

marmelo. A receita é pública mas os segredos 

da sua confeção não. São esses segredos que 

distinguem a marmelada branca das outras, 

isto é, permite-lhe ter uma cor branca, uma 

textura em que é possível encontrar pedaços 

de marmelo, uma consistência menos dura e 

um sabor único e inigualável.

Confraria da Marmelada de Odivelas

Broinhas dos santos

Ingredientes:

• 1,5 kg de abóbora-menina

• 1 kg de farinha de trigo

• 0,5 kg de farinha de milho

• 30 grs de fermento de padeiro

• 250 grs de açúcar escuro

• 1 colher de sopa de sementes de erva-

doce

• 1/2 colher de sopa de canela

• 50 grs de nozes

• 50 grs de pinhões

• 50 grs de passas

• 1 pau de abóbora coberta

• sal

Confecção:

Coze-se a abóbora num pouco de água com 

sal, escorre-se e esmaga-se. Reserva-se 

a água. Peneiram-se as farinhas para uma 

tigela. Dissolve-se o fermento em 1 dl de 

água fria e junta-se as farinhas, amassando 

sempre vigorosamente, vão-se juntando 

a abóbora e o açúcar. Se for necessário, 

junta-se parcimoniosamente água de cozer 

a abóbora.

Quando a massa tiver uma consistência bem 

elástica, põe-se a levedar em local temperado.

Estando a massa levedada, adicionam-se a 

erva-doce e a canela, as frutas em bocadinhos, 

sendo as passas e a abóbora previamente 

passadas por água morna e enxutas. Tem-

se uma tigela pequena com cerca de 10 cm 

de diâmetro, deitam-se dentro um pouco de 

farinha de trigo e um bocado de massa.

Molda-se esta em bola, rodando a tigela. 

Dispõem-se as broas em tabuleiros untados 

com azeite e levam-se a cozer em forno bem 

quente (200º a 220ºC) durante 30 a 40 

minutos 

 Broas dos Santos, do Livro

Festas e Comeres do Povo Português

Editorial Verbo

Marmelada

Tempo de fazer a marmelada, sendo que 

temos em Odivelas uma variante única deste 

doce a Marmelada branca de Odivelas:

A receita, tal como está manuscrita pela 

última freira, no seu caderno, reza assim:

 “Vão-se esburgando os marmelos e deitando-

os em água fria. Põe-se a ferver em lume 

brando, estando bem cozidos se passam por 

peneira. Para 1kg de massa 2kg de açúcar em 

ponto alto de sorte que deitando uma pinga 

n´agua coalhe; tira-se o tacho do lume e se 

lhe deita a massa muito bem desfeita com a 

colher, torna ao lume até levantar empolas. 

Tira-se para fora e se bate até esfriar, para 

se pôr em pratos a secar.” 
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 “Em tempo de
S. Martinho o que 
acompanha com o 
seu Vinho?”

Produzido pela Câmara Municipal de Oeiras em 

terrenos da ex-Estação Agronómica Nacional e 

integrado naquela que será provavelmente uma das 

mais pequenas regiões demarcadas (criada em 1908) 

do mundo inteiro, associa uma imagem moderna a 

um produto com qualidade e com história, estando 

já a reposicionar-se no mercado.

O objectivo é fazer do vinho de Carcavelos, de cor 

topázio, aveludado e com aroma amendoado e 

ligeiramente perfumado, o ex-libris dos produtos 

regionais de Oeiras e Cascais. Uma breve nota 

técnica para referir a obrigatoriedade destes vinhos 

passarem por um estágio mínimo de dois anos em 

vasilhame de madeira e de seis meses em garrafa, a 

contar da data da sua elaboração.

As castas recomendadas (Brancas) são Galego 

Dourado, Boal Ratinho e Arinto, sendo que a sua 

graduação alcoólica poderá variar entre os 18º e os 

Se vos dissermos ser o nosso, um vinho especial e 

que, por isso mesmo, merece acompanhamentos 

especiais, vão dizer que somos presumidos;

Se vos dissermos ser o nosso, um vinho cheio de 

história e património vão responder haver atributos 

desses em muitos outros;

Se vos dissermos ser o nosso, um vinho que já 

no século XVIII passeava pelo mundo inteiro, 

inclusivamente pelas mãos do Imperador da China, 

vão dizer que somos exagerados;

Se vos dissermos ser o nosso, um vinho único, original 

e exclusivo, cuja qualidade tem sido reconhecida 

aquém e além-fronteiras, dirão que somos vaidosos 

ou até lunáticos.

Ora, nem presumidos, nem exagerados, nem 

vaidosos ou lunáticos. Somos sinceros, rigorosos e 

verdadeiros. E temos muito orgulho no nosso vinho 

e na nossa Confraria. Referimo-nos ao “Vinho de 

Carcavelos” e à Confraria dos Enófilos do Vinho de 

Carcavelos, criada em 2009 com o objectivo principal 

de promover e divulgar este vinho generoso, bem 

marcado pelas características naturais da região: 

terrenos calcários, temperaturas amenas e ventos de 

norte a furtarem a humidade marítima. 

Confraria do Vinho de Carcavelos
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com instituições, organismos, serviços públicos 

e cooperativas que intervêm no sector vinícola, 

no país e no estrangeiro, bem como organizado 

e apoiado provas e concursos de vinhos, e outros 

eventos que visam o incremento da produção, 

consumo, valorização e comercialização no país e no 

estrangeiro do referido “Carcavelos”.

Por outro lado, e com isto terminamos, merece 

verdadeiramente a pena uma visita à “Wineshop” 

da Confraria, bem no centro histórico de Oeiras, 

onde há cerca de 300 referências de vinhos, e onde 

um “Carcavelos” acompanhado por bons queijos e 

melhores enchidos, ajudarão a fazer as delícias de 

qualquer um! Afirmar como alguns o fazem, que “o 

sabor da vida depende de quem a tempera”, é mesmo 

uma grande verdade! 

CONTACTOS:

CONFRARIA DOS ENÓFILOS DO VINHO DE 

CARCAVELOS

SITE _ http://confrariadovinhodecarcavelos.pt

WINESHOP 

Rua Cândido dos Reis 51, 2780-213 Oeiras 

Telefone fixo:214414908 I TLM: 924 014 860

lojavinhocarcavelos@gmail.com

ADEGAS

tiago.correia@cm-oeiras.pt

20º. Para além da ex-Estação Agronómica de Oeiras, 

onde se produz o “Villa Oeiras” actualmente existem 

vinhas na Quinta dos Pesos, na Quinta da Ribeira 

e ainda na Quinta da Samarra, situadas no vale da 

ribeira de Caparide. 

Visitáveis - e integrando a Rota dos Vinhos de 

Bucelas, Carcavelos e Colares - são as vinhas, adegas, 

cave de envelhecimento e wineshop da Confraria, 

tudo em Oeiras. Surpreenda-se com locais de beleza 

rara e fascinante. Visitar as vinhas e a adega do Casal 

da Manteiga é como disfrutar da tranquilidade do 

campo dentro da sempre agitada cidade! Visitar a 

adega setecentista no Palácio Marquês de Pombal 

é como regressar a um passado de grandiosidade e 

elegância. De facto, Confraria e Câmara Municipal 

realizam visitas guiadas à Adega e Vinha do Casal da 

Manteiga, em Oeiras, para um mínimo de 8 (oito) 

participantes e mediante marcação prévia.

Visitável e local para realização de eventos, privados 

ou corporativos, provas de vinhos de Carcavelos, 

harmonizações, festas de aniversários, casamentos, 

lançamentos de livros, etc. é a adega setecentista do 

Palácio Marquês de Pombal. Para informações mais 

detalhadas consulte o site da Confraria em: http://

confrariadovinhodecarcavelos.pt.

Duas últimas asserções para mencionar que, 

para além da divulgação dos “Carcavelos”, tem a 

Confraria desenvolvido uma estreita colaboração 

Confraria do Vinho do Porto

Quando os Confrades se reúnem, oficialmente, 

convocados pelo Chanceler, tem lugar um Capítulo, 

onde são tomadas todas as decisões relevantes para a 

Confraria, sendo anualmente efectuada a admissão 

de novos Confrades Efectivos ou Honorários.

Os Confrades Honorários são distinguidos pelos 

graus de Cancelário, Infanção e Cavaleiro.

Cancelário é o grau máximo na Confraria do Vinho 

do Porto e destina-se a todos os Chefes de Estado 

que, pela sua projecção, emprestam notoriedade à 

Confraria do Vinho do Porto. A Confraria do Vinho 

do Porto possui 46 Cancelários, entre os quais 

Mário Soares, Jorge Sampaio, D. Duarte Duque de 

A Confraria do Vinho do Porto foi constituída 

em 1982 com o objectivo de difundir, 

promover e consolidar o renome mundial do Vinho 

do Porto.

A Confraria do Vinho do Porto tem como 

personagem tutelar o Infante D. Henrique, pois 

considera que o espírito universal do Vinho do Porto 

coincide com a figura indelével daquele Príncipe.

A Confraria é formada por pessoas que exercem a 

sua actividade profissional no comércio do Vinho 

do Porto, como comerciantes em nome individual, 

como administradores ou gerentes de sociedades.

Aos Confrades Efectivos, administradores ou 

gerentes das empresas de Vinho do Porto, é-lhes 

atribuído o grau de Mestre e Experto e aos Confrades 

Honorários, pessoas que não estão ligadas às 

empresas, é-lhes atribuído o grau de Cancelário, 

Infanção e Cavaleiro.

A Chancelaria é composta pelo Chanceler, pelo 

Almoxarife, pelo Copeiro-Mor, pelo Almotacé e 

pelo Fiel das Usanças.
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Bragança, o Rei Juan Carlos de Espanha, o Príncipe 

das Astúrias, o Rei e o Príncipe belgas, o Príncipe 

Henrik da Dinamarca.

Infanção é o grau atribuído a todas as individualidades 

ou instituições de relevo que de forma significativa 

tenham contribuído para a divulgação, prestígio 

e dignificação do Vinho do Porto ou que pelo seu 

prestígio pessoal, ou pelas elevadas funções que 

desempenham, mereçam ser distinguidos com 

este grau, a ex: Ministros da Agricultura da UE, 

Embaixadores de representação permanente da UE, 

Milos Forman (realizador de cinema), Luís Figo, etc.

Cavaleiro é o grau atribuído a todos os que não 

estando abrangidos pelos graus anteriores, mereçam 

ser distinguidos pela sua dedicação e serviço 

prestado ao Vinho do Porto.

São realizações anuais da Confraria do Vinho do 

Porto, a Cerimónia de Entronização e a Regata dos 

Barcos Rabelos.

Coincidindo com as festas da Cidade do Porto – 24 

de Junho – estas realizações dão brilho, alegria e 

festividade à cidade e ao nosso produto: o Vinho do 

Porto.

é um bem maior do qual nenhum de nós poderá 

abdicar vez alguma.

No meio das vinhas e das adegas vários são os 

pretextos para uma boa conversa. Da água pé a um 

bom vinho branco da casta Arinto, de preferência de 

Bucelas, até a um bom petisco, qualquer tarde outonal 

se torna numa alegre oportunidade de desfrutar do 

melhor que a nossa cultura gastronómica e enófila 

nos oferecem.

Por esta razão aprecio bastante um bom arinto de 

Bucelas, servido numa temperatura agradavelmente 

fresca como é próprio da sua condição, ou seja, entre 

6º a 8º, acompanhado de uma boa posta de bacalhau 

à moda dos saloios – o típico Bacalhau à Saloia!

Chegou o outono, tempo extraordinário 

revestido de tonalidades, cheiros e sabores 

que marca uma nova etapa no ano. Diversos autores 

ao longo do tempo dedicaram-se a ler e apreciar as 

marcas que entre o fim do verão e o início do inverno 

conferem às nossas vinhas.

O frio toma o seu lugar e impõe novas condições de 

trajar e novos comportamentos e em simultâneo a 

chuva mergulha nas suas imensas gotículas tudo e 

todos sem qualquer permissão. A brisa que circula 

e sopra por todos os cantos anuncia que estamos 

em suspensão permanente ao longo do dia até que 

chegue aquela hora de conforto onde uma lareira 

familiar ou um espaço convidativo suscite encontros 

de palavras e de gestos recordando como a amizade 

Confraria do Arinto de Bucelas
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No entanto também me parece que é pouco 

dizer que com o Arinto de Bucelas só fica bem o 

mais carnudo de todos os peixes, pois qualquer 

prato de carne ou peixe assado ou grelhado ou 

simplesmente com um leque de queijos secos ou 

frescos, tudo combina bem com este néctar.

Não se trata aqui de expor uma vaidade simplista, 

mas é aceitar e reconhecer que semelhante vinho, 

na sua diversidade de expressões, consoante o 

produtor, tem uma versatilidade que poucos 

outros vinhos terão. Porque também aqui se 

fala de bom gosto gastronómico não deixe de 

fazer a profunda experiência de unir o vinho 

que Shakespeare apelidou de ‘Charneco’ ou que 

Wellington baptizou de ‘Lisbon Hock’, a uma 

outra paleta de cores variadas e interpelantes – os 

doces conventuais da região de Alcobaça.

Não há nada como acompanhar um bom copo 

de Arinto de Bucelas como conjuntamente 

arriscar comer a arrebatadora Cornucópia ou o 

tão típico e discreto Tachinho do D. Abade de 

Alcobaça. Como se costuma dizer: é comer, e 

neste caso também beber, e chorar por mais! Boas 

degustações! 

Duarte Nuno Morgado

(Grande Cruzado da Confraria do Arinto de 

Bucelas)

Encontro de Confrarias em Santarém e

Ovação ao Pote dos Sabores de Portugal

No passado dia 28 de Outubro, a Federação Portuguesa das 

Confrarias Gastronómicas e a Confraria da Gastronomia 

do Ribatejo, organizaram um Encontro de Confrarias no âmbito 

do Festival Nacional de Gastronomia de Santarém, Festival que 

se realiza desde o longínquo ano de 1981,  decorreu em 2017 

subordinado ao tema: O PÃO DE CADA DIA entre os dias 19 e 

29 de Outubro de 2017 todos os visitantes foram convidados a 

mergulharem nos sabores da tradição e da inovação culinária.

Estiveram presentes as seguintes Confrarias:  Confraria da 

Lampreia de Penacova; Real Confraria do Maranho; Confraria 

Grão Vasco; Confraria da Sopa do Vidreiro; Confraria das 

Tripas à moda do Porto; Confraria do Arinto de Bucelas; 

Confraria do Presunto e da Cebola do Vale do Sousa;Confraria 

do Anho Assado com arroz de forno; Confraria Gastronómica 

As Sainhas; Confraria da Broa d´Avanca; Confraria do Butelo 

e da Casula; Confraria da Doçaria Conventual de Tentúgal; 

Confraria da Gastronomia do Ribatejo; Confraria Gastronómica 
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O Moliceiro; Confraria Gastronómica de 

Almeirim; Confraria dos Carolos e Papas de 

Milho; Real Confraria das Cebolas; Confraria 

Gastronómica Os Tanheiros; Confraria da 

Caldeirada e do Camarão de Espinho;

Confraria do Vinho de Lamas; Confraria 

Gastronómica da Amadora; Confraria dos 

Sabores da Abóbora; Confraria Gastronómica 

do Alentejo; Confraria da Sopa Caramela; 

Confraria dos Nabos e Companhia; 

Confraria das Papas de S. Miguel; Confraria 

Enogastronómica Sabores do Botaréu; 

Confraria do Atum, todas as Confrarias 

presentes reflectiram sobre o tema que 

tinha sido proposto: “Missão das Confrarias, 

compromisso dos Confrades.” Foi uma tarde 

de discussão e reflexão profícua sobre o 

movimento que integramos.

De seguida, as Confrarias participaram, na 

cerimónia, integrada também no programa do 

Festival Nacional de Gastronomia, de ovação 

ao POTE DOS SABORES DE PORTUGAL, 

o maior pote de ferro de três pernas do 

mundo. Uma homenagem prestada a um 

grande símbolo da gastronomia portuguesa. 

Momento de alguma solenidade, atraiu as 

atenções de todos os visitantes presentes, 

pelo colorido, pelo simbolismo, pela alegria 

de todos os Confrades.
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No final, mais um momento de grata recordação 

para todos os Confrades envolvidos, a 

PARTILHA de sabores das Confrarias nas 

palavras do Confrade Rui Figueiredo da 

Confraria Gastronómica de Almeirim: “ Hoje 

é dia; dia de rever amigos, dia de partilha, 

dia de Felicidade. Encontro de Confrarias no 

FNG de Santarém.”

NOTÍCIAS
COLÓQUIO “A HERANÇA GASTRONÓMICA 

MEDITERRÂNICA E O IMPACTO NO TURISMO” 

Sousel, 23 de Setembro de 2017

A Câmara Municipal de Sousel organizou o Festival 

dos Sabores Mediterrânicos, que decorreu de 21 a 24 

de setembro, na vila de Sousel.

A Drª Olga Cavaleiro na qualidade de Presidente da 

Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas 

foi convidada a integrar o painel do colóquio organizado 

no âmbito do referido Festival e subordinado ao tema: 

“A herança gastronómica mediterrânica e o impacto no 

Turismo”.

Assim para além da apresentação da Drª Olga 

Cavaleiro representando a FPCG, integraram ainda 

o Painel: Maria Conceição Grilo (Directora da EHT 

de Portalegre) com uma apresentação sobre o 

contributo da EHT de Portalegre na divulgação da dieta 

mediterrânica, Mariana Matos (Directora da Casa do 

Azeite) com a apresentação “A importância do azeite 

na Dieta Mediterrânica” e João Cavaleiro Ferreira 

(representante da Entidade de Turismo do Alentejo/

Ribatejo) para falar da triologia pão, vinho e azeite.

Turismo de Portugal.
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APRESENTAÇÃO DAS 7 MARAVILHAS À MESA

A FPCG integra o Conselho Científico que presta apoio 

técnico à organização do Concurso das 7 Maravilhas à Mesa.

   CONFRARIA SABERES SABORES DA BEIRA ‘GRÃO VASCO’

DA CASA DAS BEIRAS DE TORONTO

ENTRONIZOU PRIMEIROS CONFRADES

Decorreu em Toronto, no Canadá, a primeira entronização da Confraria 

Saberes Sabores da Beira Grão Vasco da Casa das Beiras de Toronto, 

apadrinhada pela Confraria Saberes e Sabores da Beira Grão Vasco de 

Viseu. Foram entronizados sete Comendadores, - personalidades da 

vida política e social de Toronto, bem como deputados e vereadoras 

daquela cidade, - e 29 Cavaleiros, oriundos da comunidade portuguesa 

naquele país da América do Norte. 

Para que esta entronização fosse possível, destaque para o trabalho 

desenvolvido por Bernardino Nascimento, presidente da Casa das 

Beiras, bem como da sua equipa, em prol da promoção e divulgação da 

cultura portuguesa.

A entronização ocorreu no âmbito da Semana Cultural da Casa das 

Beiras de Toronto, um evento, que durou oito dias, com grande dignidade 

e visibilidade junto da comunidade portuguesa. José Cesário, deputado 

na Assembleia da República, marcou presença na sessão de abertura. 

Do programa referência especial para as actuações de diversos ranchos 

folclóricos, vindos da comunidade portuguesa, que muito prestigiaram 

o folclore, a cultura e as tradições portuguesas.

Entre as personalidades que se associaram a esta Semana Cultural, 

destaque para Paula Medeiros, funcionária Superior do Consulado 

Português de Toronto; Sofia Ribeiro, deputada no Parlamento Europeu; 

Cristina Martins, deputada do Parlamento Provincial, em representação 

da área de Davenport; Ana Bailão, vereadora na câmara de Toronto; 

Ana Tavares Cumbre Ribeiro, do Instituto Camões e coordenadora 

de ensino do Português no Canadá; bem como de Julie Dzerowitz, 
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Também o Almoxarife da Confraria de Saberes 

e Sabores da Beira Grão Vasco sublinhou a 

importância da entronização realizada no Canadá, 

o que alarga para quatro o número de países onde 

a Confraria viseense está representada, depois do 

Brasil, Argentina e Suíça, onde brevemente decorrerá 

o Capítulo da segunda confraria irmã na Suíça. José 

Ernesto Silva realçou também o trabalho realizado 

pela Casa das Beiras de Toronto em prol da cultura 

portuguesa naquele país.

deputada do parlamento Federal canadiano.

Entre os entronizados como Comendadores, 

destaque para César Palaci e Fátima Martins, bem 

como de outros membros da comunidade portuguesa 

no Canadá, oriundos de Viseu, bem como ou luso-

descendentes. Foram também entronizados 29 

personalidades de Toronto, como Cavaleiros da 

Confraria Saberes Sabores da Beira Grão Vasco 

da Casa das Beiras de Toronto, apadrinhada pela 

Confraria Saberes e Sabores da Beira Grão Vasco, de 

Viseu, que esteve representada pelo Almoxarife José 

Ernesto Silva, acompanhado por António Meneses, 

Mário Antunes e Rui Moiteiro.

A cerimónia de entronização decorreu no salão 

nobre da Casa das Beiras, com a presença de 

muitos sócios, abrilhantada por diversos ranchos 

folclóricos da comunidade portuguesa, bem como 

da Tuna Académica de Coimbra. O repasto que se 

seguiu contou com pratos da cozinha tradicional 

portuguesa, confeccionados pelo Chef António 

Mendes, regados com vinhos do Dão. 

O presidente da Casa das Beiras mostrou-se muito 

satisfeito com a entronização e também com a 

Semana Cultural Beirã, que considerou “especial”, 

realçando a presença de inúmeras personalidades 

portuguesas e canadianas. “Fizemos, talvez, uma das 

melhores Semanas Culturais de sempre”, afirmou 

Bernardino Nascimento.
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REPRESENTAÇÕES
Capítulos Confrarias Federadas
JULHO e AGOSTO

01| 15 de Julho
Confraria da Broa d´Avanca

02| 09 de Julho
Confraria do Bodo  

03|26 de Agosto
V Capítulo de Entronização da CPCVS- Confraria do Presunto e da Cebola do Vale do Sousa

04|27 de Agosto
Real Confraria Gastronómica das Cebolas
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REPRESENTAÇÕES
Capítulos Confrarias Federadas
SETEMBRO e OUTUBRO

05|02 de Setembro
X capítulo de Entronização da Confraria da Maçã Portuguesa

06|02 de Setembro
Confraria do Melão Casca de Carvalho

07|03 de Setembro
II Capítulo Confraria do Bucho Recheado de Pedrogão Grande

08|30 de Setembro
Confraria das Papas de S. Miguel

09|07 de Outubro
VII Grande Capítulo Confraria Gastronómica Carolos e Papas de Milho

10|07 de Outubro
Capítulo dos Gastrónomos da Região do Algarve

11|15 de Outubro
Confraria do Chícharo

0610

07

08

11

05
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PRÓXIMOS EVENTOS

22/XI Capítulo da Confraria do Bucho de Arganil - Lisboa

28/Real Confraria do Maranho
V Capítulo da Confraria da Castanha - Sernancelhe

    

  OUTUBRO

NOVEMBRO

04/Confraria das Tripas à moda do Porto

19/X Capítulo da Confraria do Medronho

25/Confraria Queirosiana
V Capítulo da Confraria da Marmelada de Odivelas

    Cabido Geral de Outono da Confraria Gastronómica do Alentejo 

01/XV Capítulo da Confraria da Raça Arouquesa
Real Confraria da Matança do Porco

02/XVI Capitulo Confraria Nabos e Companhia

09/ XII Capítulo da Confraria Gastronómica do Cabrito e da Serra do Caramulo
Confraria dos Sabores Poveiros

DEZEMBRO
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