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Editorial

No Passado dia 5 de Janeiro de 2013, os novos dirigentes dos novos órgãos 
so           ciais da FPCG tomaram posse na Igreja da Misericórdia, em Tentúgal, assu
mindo o compromisso de fazer mais e melhor pela Gastronomia, pelas Confra
rias e pela Federação. Sabendo, de antemão, que o período que vivemos ca    ra           
cterizase pela escassez de recursos para grandes e faustosos eventos, os novos 
órgãos dirigem a sua atenção para o essencial procurando, com alguma criativi
dade, afirmar as confrarias no contexto da sociedade portuguesa. 

Para tal, têm sido desenvolvidos todos os esforços para concretização do pro
grama de intenções por nós apresentado em sede de apresentação de candidatura. 
Muito nos apraz a realização e larga participação da sessão de esclarecimentos 
acerca da “Qualificação dos produtos tradicionais” e do 1º Jantar Reflexão cu   
jos resultados impressionam pelo interesse e curiosidade causados. Esperamos 
continuar a realizar iniciativas que sejam de interesse para todos e possam trazer 
benefícios para as confrarias. 

No dia 8 de Junho, iremos realizar um Congresso Extraordinário com o 
ob       jectivo de melhorar o texto estatutário da FPCG. Momento de grande im  
portância na vida das confrarias, requer a participação de todos, quer na sua 
preparação com a apresentação de propostas, quer na sua concretização com a 
dis    cussão e votação das propostas apresentadas. Temos todos que assumir a nossa 
responsabilidade na revisão dos estatutos para que a FPCG possa ser verdadeira
mente uma instituição agregadora de vontades. Assim, este não é um trabalho 
só de alguns, mas de todos. Por isso, seria muito positivo que a participação se 
fizesse sentir com uma larga representação de confrarias. Tal só iria dignificar o 
movimento confraternal gastronómico português. 

Conscientes do poder que a posse da informação dá a todos nós, daremos 
especial atenção à divulgação de tudo o que considerarmos importante para a 
valorização das confrarias. Será um prazer dar às confrarias a possibilidade de 
participarem em  iniciativas em que não participem apenas como figurantes ou 
elementos decorativos e fornecedores de degustações gratuitas, mas possam ser 
actores principais de um enredo e sejam tratados como os intermediários entre 
o público ávido de conhecer o que de melhor se faz em Portugal e o mundo da 
produção. 

A gastronomia é para nós uma paixão. Por ela dedicamos, voluntariamente, 
grande parte do nosso tempo disponível e indisponível. Por ela, procuramos ser 
melhores no desempenho e na aproximação aos outros e às confrarias. Por isso, 
interessa perceber a gastronomia sob todos os pontos de vista. Há que sabo
rear a gastronomia na arte, na literatura, na história, na economia, na cultura, 
na política, na sociedade, na saúde, em suma, na vida e no múltiplo que esta 
implica. Este será o objectivo da “Gastronomias”, perceber melhor a gastrono
mia e entender a diversidade do conceito. Esta é feita por nós com o intuito de 
corresponder às expectativas de quem a lê. Para isso, precisamos de contributos, 
sugestões, críticas positivas que nos permitam angariar novos leitores e interessa
dos. Esperamos que todos possam “saborear” devidamente a revista “Gastrono
mias”. Bom Apetite… à leitura, claro!
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Se muitas são as lendas criadas em torno da figura 
de S. Lourenço, muito poucos são os dados tidos 
como seguros sobre este santo da Cristandade. Terá 
nascido no início do século III – alguns apontam 
como data provável 225 –, em Huesca, Valência ou 
Aragão e sucumbiu em Roma, no ano de 258, a dez 
de Agosto. Era, na realidade, um dos diáconos às 
or dens do Papa Sisto II. Estava incumbido da missão 
de guardar os tesouros da Igreja, dos quais constaria, 
segundo a tradição, o Santo Graal, e de distribuir 
es  molas aos pobres. Perseguido e condenado à morte 
pelo imperador Valeriano, juntamente com o Papa e 
os restantes seis diáconos, o culto a este mártir da Fé 
cedo se divulgou, mesmo antes da beatificação e da 
canonização, e logo no século IV proliferou, a ponto 
de ser incluído no cânone da missa. Numerosos mi 
la   gres foram desde então atribuídos à sua intercessão. 
Foi sepultado no Cemitério de Ciríaca, em Agro 
Verano, junto da Via Tiburtina. A ele foi dedicada, 
em 580, a quinta das sete Igrejas de Peregrinação da 
Cidade Eterna: San Lorenzo fuori le Mura. Nesse 
local, onde se crê ter tido lugar o seu martírio e 
mor         te, fora inicialmente edificada uma capela man
dada construir por Constantino. 

De acordo com a lenda mais conhecida, S. Lou
renço terá suportado o martírio do fogo na grelha, 
assado lentamente por ordem do imperador, pelo 
que, tudo suportando, pedia entre o sarcástico, o 
bom humor e o sofredor para o virarem de tempos a 
tempos, comentando que aquele lado estava pronto e 
em condições de ser provado (Heritage & Heritage, 
208). A sua festa consta do Calendário romano geral, 
sendo celebrado a 10 de Agosto; no Lecionário da 
Igreja Anglicana e no Calendário Litúrgico para as 

Oragos e Patronos 
da Cozinha III1

S. Lourenço, patrono dos 
cozinheiros e assadores (Parte I)

Manuel Ferro | Universidade de Coimbra

Dioceses dos EUA, além de o seu culto ser reconhe
cido pelas Igrejas Ortodoxas Orientais e pela Igreja 
Luterana. O símbolo ou emblema que lhe ficou 
associado, para mais fácil identificação, é uma grelha 
e uma Bíblia nas mãos, sendo geralmente represen
tado de dalmática. É o patrono dos cozinheiros, 
assadores, curtidores, cómicos, estudantes e biblio
tecários. Padroeiro de numerosas comunidades, 
pa     róquias e cidades, muito em especial em Roma 
e Roterdão, a sua invocação tornouse particular
mente popular (Heritage & Heritage, 208).

Segundo a tradição, o motivo do seu martírio 
de    vese à cobiça do imperador sobre as riquezas da 
Igreja, que, depois de ter executado o Papa, fez o 
ultimato de lhe entregarem todos os bens eclesi
ásticos no prazo de três dias. Lourenço distribuiu
os pelos que mais necessitavam, reunindo depois 
to    dos os pobres da cidade que havia socorrido. 
Acompanhouos de seguida diante de Valeriano, 
exclamando que ali estava concentrado todo o 

1Este artigo deve ser considerado como a continuação de outros de 
minha autoria intitulados: “Oragos e Patronos da Cozinha. Uma Arte 
de Inspiração Divina”, in Gastronomias. Revista da Federação Portuguesa 
das Confrarias Gastronómicas, n.º 19, Junho de 2011, pp. 2025; e “Ora
gos e Patronos da Cozinha (II): Santa Marta, Protectora das Cozi
nheiras”, in Gastronomias. Revista da Federação Portuguesa das Confrarias 
Gastronómicas, n.º 23, Junho de 2012, pp. 2531.

É o patrono dos cozinheiros, 
assadores, curtidores, 
cómicos, estudantes e 
bibliotecários.
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património que a Igreja possuía, atitude que lhe 
valeu a morte sobre um braseiro ardente. Segundo 
outra versão, a sua morte veio na consequência de 
um decreto de Valeriano contra a Igreja Católica, 
segundo o qual todos os bispos, padres e diáconos 
deviam ser executados, esperando assim travar a ex 
pansão do Cristianismo.

Num plano da lenda ainda mais ficcional, contase 
que Lourenço, quando vê o Papa ser levado preso, se 
lhe dirige, abalado com o desgosto, questionando
o onde ia sem a companhia dele, seu filho, pelo 
que     Sisto II o adverte de que dentro de quatro dias 
também ele o seguiria. Aguardáloia, pois, em gló
ria, e encontrarseiam após o diácono superar um 
tribunal maior e uma gloriosa vitória. Tal exemplo 
levou Santo Ambrósio a inserir este episódio no seu 
De Officiis Ministrorum (Ambrósio, 1977, 148151).
Aí aceita como certa a versão de que, sem medo, 
Lourenço distribuíra as posses da Igreja pelos neces
sitados e doentes, segundo as instruções antes rece
bidas do Papa. Quando o prefeito romano ordena a 
entrega de todos os bens eclesiásticos, fora, pois, sem 
surpresa que o diácono aponta os pobres e doentes e 
aceita pacificamente a sua sorte.

Na literatura hagiográfica, frequentes são as remis
sões para o valor simbólico dos nomes. Também S. 
Lourenço não escapa à regra e normalmente é por 
aí que se lança a narrativa sobre a sua biografia. Na 
realidade, Lourenço deriva do latim Laurentius, que, 
por sua vez, indicava um habitante de Laurentum, 
um dos centros urbanos préromanos do Lácio, 

edificado, segundo a Eneida, num local hoje ainda 
não identificado, mas onde proliferava a sacra planta 
do louro (Selene, 1991, 24242; Belo, 61995, 123; 
Neves, 2003, 170171). 

Na Legenda Áurea (Voragine, 2004, II, 7583), 
obra da segunda metade do século XIII coligida por 
Tiago de Voragine, largo é o espaço consagrado a 
S. Lourenço, se comparado com as outras entradas 
sobre os santos do calendário romano. Depois de 
uma introdução que começa por explicar o nome, 
fundada numa imaginativa etimologia, tendo em 
conta a priori a imagem posteriormente moldada pe    lo 
suplício sofrido, o autor esclarece que ‘Lourenço’ 
deriva do sintagma “Lauream tenes”, aquele que 
tem uma láurea ou lourel, uma coroa feita de louro 
ou loureiro, usada como símbolo da vitória sobre o 
martírio. Triunfo esse que também se evidencia no 
seu sucesso enquanto protetor dos pobres e como 
pregador, a ponto de converter Lucílio, Hipólito e 
Romano, futuros mártires e santos (Voragine, 2004, 
II,77). Com base na autoridade de S. Máximo, Santo 
Agostinho, Santo Ambrósio, Sicardo, Eutrópio e 
São Gregório, na sequência que a seguir apresenta, 
Tiago de Voragine desenvolve o relato do martí
rio com detalhes nem sempre antes contemplados, 
como a origem dos bens da Igreja (donativo do 
Im     perador Filipe), a ordem dos castigos infligidos 
a Lourenço (chicotes com pontas de ferro; paus e 
lâminas incandescentes nas costas; chicotes com 
pon     tas de chumbo; de novo chicotes com pontas de 
ferro; cama de ferro ou grelha sobre brasas incandes
centes), a coragem, a ousadia e os desafios lançados 
pelo mártir, quer ao Imperador, quer ao coman
dante militar, Décio, quer ainda aos carrascos que o 
executaram (Voragine, 2004, II, 7778). No entanto, 
o autor do relato questiona aí de forma crítica e des
comprometida os dados relacionados com a contem
poraneidade das personagens envolvidas nos acon
tecimentos, o que não invalida depois de narrar de 
modo relativamente sucinto outros episódios, desta 

Lourenço deriva do latim Laurentius, que, por sua vez, 
indicava um habitante de Laurentum, um dos centros 
urbanos pré-romanos do Lácio, edificado, segundo 
a Eneida, num local hoje ainda não identificado, mas 
onde proliferava a sacra planta do louro.

vez relativos a alguns dos milagres atribuídos a S. 
Lourenço. Depois do estranho caso dos despojos de 
Santa Sabina, enterrada na própria igreja de S. Lou
renço, terem aparecido meio queimados por ação de 
alguns demónios, abordase o insólito fenómeno da 
trave que cresceu quando o telhado da sua igreja era 
arranjado, passando depois essa madeira a ter efeitos 
milagrosos, por curar variadas doenças. Referese 
ainda a multiplicação do jantar que durou dez dias 
para que os operários que reparavam a sua igreja por 
altura da invasão dos lombardos pude ssem aguentar 
o esforço e a extensão dos trabalhos; de seguida, o 
milagre da reconstituição do cálice de cristal que se 
quebrara na Igreja de S. Lourenço de Milão; depois, 
o resgate da alma do juiz Estêvão, de Roma, que 
havia roubado três casas à igreja de S. Lourenço e 
um horto à de Santa Inês; e o caso da Imperatriz 
Cunegundes, de cuja honestidade o Imperador 
Santo Henrique suspeitava, exigindolhe a prova 
de dar quinze passos descalça por cima de relhas de 
arado aquecidas ao rubro, o que ela executou, saindo 
incólume (Voragine, 2004, II, 7981). A hagiogra
fia encerra então nesse ponto um autêntico tratado 
sobre a popularidade de S. Lourenço, justificada pela 
violência do martírio, apenas superado pela de Santo 
Estêvão; sua eficácia e utilidade, pelo exemplo dado 
de fortaleza e constância, bem como pelo admirável 
modo como o suportou e dele triunfou, apelando o 

É o patrono dos cozinheiros, 
assadores, curtidores, 
cómicos, estudantes e 
bibliotecários.
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autor para e apoiandose em variados testemunhos 
com uma sólida fundamentação de matriz teológi ca 
(Voragine, 2004, II, 8183). A conclusão inclui 
ou      tros motivos de interesse que atestam a fama e 
estima sentidas por este santo, como a referência à 
vigília da sua festa (sendo o único mártir com tal 
privilégio), substituída depois por jejuns, para evitar 
desordens e adultérios, já que as famílias nos primei
ros séculos da era cristã costumavam pernoitar nas 
igrejas, alumiadas com tochas; mas também a exis
tência da oitava, prerrogativa apenas partilhada com 
Santo Estêvão e São Martinho; ou a repetição das 
antífonas, pelo seu “excelso Martírio”, a par do que 
acontecia com S. Paulo, valorizandose por fim a 
excelência da sua pregação (Voragine, 2004, II, 83).

Ao mesmo tempo que as versões mais eruditas dos 
Flores Sanctorum circulavam, correntes da tradição 
oral propagavam outros episódios relacionados com 
milagres seus, como o da liquefação das gotas do 
seu sangue, recolhido juntamente com alguma da 
gordura do seu corpo no momento do martírio por 
um dos soldados que o executavam. Levado depois 
para Amaseno, na província de Frosinone, na Itália 
do Norte, aí continua o milagre a ter lugar regular
mente a dez de Agosto.

Mas depois, em tempos marcados por uma nova 
evangelização de cunho contrareformístico, a ha 
giografia enquanto género literário tornase igual
mente funcional para a missionação das populações 
indígenas. Nessa altura, o P.e José de Anchieta, ca  
narino de nascença e posteriormente missionário no 
Brasil, devotase ao projeto de conversão, batismo 
e catequese dos índios. Para o efeito, redige obras 
de diferente natureza, mas recorre sobremaneira 
ao teatro e à poesia para mais facilmente atingir os 
seus objetivos. Entre as peças que escreve, compõe 
o Auto de S. Lourenço ou Na Festa de S. Lourenço 
(Anchieta, 72002), uma peça trilingue, pela primeira 
vez representada em Niterói, em 1583, dirigida a um 
público eclético de missionários, índios, espanhóis e 
portugueses. Recorrendo à alegoria, assim difunde 
entre os nativos conceitos cristãos, como a caridade 
e a confiança em Deus. O enredo gira à volta de três 
demônios que querem levar uma aldeia de índios ao 

pecado, sendo impedi dos por S. Lourenço e por S. 
Sebastião. Cada ato con      centrase numa sequência 
diegética claramente delineada, como o martírio de 
São Lourenço, no primeiro; o confronto dos demó
nios com os santos, no segundo; a morte dos impe
radores romanos que assassinaram S. Lourenço por 
Aimbirê e Saravai, agora subjugados pelo Anjo; no 
quarto, S. Louren  ço é sepultado, e, no último, tem 
lugar a dança dos meninosíndios, que imita uma 
procissão, ao mes mo tempo que o discurso assume 
um teor religioso, em      bora adquira também um tom 
mais ameaçador. Texto rico em personagens e situ
ações dramáticas, a representação enriquecese com 
o canto, a luta e a dança para narrar o martírio do 
santo. Por outro lado, ao seguir a estratégia de um 
sincretismo religi oso, aproximamse os demónios 
da igreja católi ca dos espíritos malignos familiares 
aos indígenas (Gu  ai   xará, Aimberê e Saravaia), que 
adotam nomes to                 ma    dos dos índios Tamoios, por 
estes se terem a   li      a do aos invasores franceses. Deste 
modo, o relato tor    nase simultaneamente uma forma 
de criticar a situação política do momento e aspetos 
sociais, pelo facto de os demónios pleitearem hábitos 
caraterísticos dos índios: o cauim, o fumo, o curan
deirismo e a poligamia. 

Em simultâneo, porém, a hagiografia moldase 
igualmente aos códigos e valores da nova mundivi
dência e os mártires são elevados à categoria de um 
novo tipo de herói, em nada inferior aos protagonis
tas dos grandes feitos de armas, imortalizados pela 
pena dos poetas heroicos. Por essa razão, Bartolomé 
Cairasco de Figueroa, prior da Catedral Basílica das 
Canárias, em Las Palmas de Gran Canária, depois 
de ter levado a cabo a tradução da Gerusalemme 
Liberata, de Torquato Tasso, e assim ter contactado 
com um modelo inovador de épica mais adequada a 
uma espiritualidade mais arreigada, compõe Tem-
plo militante: Flos sanctorum y triumphos de sus virtudes 
(1609 e 1613). Aproveita a sugestão da organização 
dos Flores Sanctorum de tradição medieval, adotando 
agora a forma poética por excelência das epopeias 
do tempo, a oitava rima. Deste modo faz convergir 
a hagiografia e a epopeia numa conseguida e har
moniosa síntese. Assim, S. Lourenço aparece aí com 
um tratamento em tudo igual, porque segue na 
ge    neralidade a mesma estrutura na a  presentação dos 
aspetos antes focados, mas em tudo diferente, graças 
ao tom de exaltação em que o martírio é abordado, 
enaltecendose, por conseguinte, a figura do santo 
e acentuandoselhe o perfil heroico (Cairasco de 
Figueroa, 1618, III, 179190). 
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A jornada de 10 de Agosto que lhe é consagrada é 
dividida em quatro partes: na primeira, uma canção, 
a servir de introdução; depois, o relato hagiográfico 
de feição heroica em oitava rima; de seguida, uma 
canção dedicada ao Escorial, aquele vasto palácio, 
panteão, mosteiro, entre outras valências, com a 
faus  tosa basílica ao tempo recémconstruída e dedi
cada a S. Lourenço, que, por sinal, ostenta a planta 
com a forma de uma grelha; e encerrase tudo com 
outra canção que trata das cerimónias fúnebres de 
Filipe II realizadas na Catedral de Gran Canária. Se 
o início tem lugar com o estabelecimento da re  la
ção da palma do martírio com a coroa de louro e 
de álamo, de imediato, o poeta logo apela para a 
ins    piração que o santo lhe pode facultar, com vista à 
composição de poemas dignos dos seus méritos. Em 
paralelo, dirigese às divindades marinhas, para que 
o transportem até Espanha, para aí poder colher de 
fonte mais viva e direta o fruto apetecido do exem
plo e das virtudes deste ilustre varão, que tanto o 
estimulam e entusiasmam (Cairasco de Figueroa, 
1618, III, 179181).

O poema heroico que a seguir se apresenta, ver
dadeiramente a parte principal, e pelo poeta desig
nado de ‘Cântico’ composto em oitava rima, como 
referido, estruturase de acordo com os códigos 
que presidem à composição das epopeias. Depois 
da proposição, a invocação é longa de sete estân
cias, dirigida não a divindades pagãs, mas à Musa 
das musas, a Virgem, na sequência de uma leitura 
sugestiva, embora não totalmente correta da Geru-
salemme Liberata de Tasso. De seguida, em corres
pondência às regras aristotélicas, e sobremaneira 
respeitando a unidade de ação, a diegese escandese 
de modo linear (Cairasco de Figueroa, 1618, III, 
181185). Depois de focar as origens hispânicas do 
santo, a ponto de entrar em pormenores como o 
significativo nome dos pais, Orencio e Paciência, e 
tecer igualmente considerações sobre a etimologia 
do seu próprio nome e respetivas associações – entre 
Lourenço, Laurêncio, Lauro, louro, lourel,… –, a 
narrativa segue a versão mais corrente da hagio
grafia. Procurase, no entanto, tornar o relato mais 
coerente. Explicase com ligeiras variações a origem 
dos bens eclesiásticos, enquanto resultado da doa
ção do filho do imperador Filipe, quando aquele 

vê o poder usurpado por Décio, ao papa Sisto II, 
por quem Lourenço havia sido nomeado diácono. 
Perante a frustrada reivindicação dessas riquezas por 
parte do novo governante, daí resulta a perseguição 
em que sucumbem o Pontífice e, de seguida, os seus 
mais estreitos colaboradores, entre os quais se conta 
Lourenço. O clímax do relato hagiográfico ocorre 
no momento do martírio, quando Lourenço, já na 
grelha dirige a palavra ao imperador e exclama, 
admoestandoo:

Tu piensas, Decio, de animo selvático,
Que el fuego es para mi dolor mortífero
Y en esto, y lo demás andas errático, 
Que no es sino regalo salutífero:
Este se acabara por mas temático
Que en abrasarme este, tu humo pestífero,
Mas el que en el infierno està esperándote
Eternos siglos ha de estar quemándote.

Buelveme, y come ya lobo fantástico
Que assado estoy, mas aunque estoy assandome,
Como lo dize alla el Eclesiastico,
Mi Dios està en el fuego regalándome:
No pidas el tesolo Eclesiastico,
Que esso es estar en vano importunándome,
Tu piensas que le tengo yo en mi cámara
Y tienele ya Dios en su recamara. 
(Cairasco de Figueroa, 1618, III, 184)
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Foi o martírio, graças à forma clamorosa como 
tivera lugar, compensado com a glória alcançada, 
não só na bemaventurança, como também na lem
brança dos homens. Um dos modos de exaltar e 
per   petuar a memória de São Lourenço foi, pois, o 
culto que dele se difundiu e suscitou a construção 
de numerosas capelas, igrejas, mosteiros, transfor
mandoo num santo tão conhecido e amado quanto 
os designados como ‘santos populares’. Cita Cairasco 
de Figueroa o caso paradigmático do Mosteiro de S. 
Lourenço de Escorial, mandado construir por ordem 
de Filipe II, sendo a este monumento dedicada a 
terceira parte da jornada deste Flos sanctorum, que 
é preenchida por outra canção, para exaltação não 
só do santo a quem é dedicado, mas em simultâneo 
do monarca e da monarquia espanhola contempo
râneos do poeta (Cairasco de Figueroa, 1618, III, 
185187). Partindo da identificação das virtudes de 
S. Lourenço com as do povo espanhol em geral, o 
Mosteiro, suficientemente grandioso para se tornar 
o Panteão dos despojos reais, é equiparado às sete 

maravilhas da Antiguidade, que no poema são pas
sadas em revista. Por isso, considera o poeta cana
rino oportuna a introdução de uma quarta e última 
parte, preenchida com o canto elegíaco que trata 
das honras fúnebres que tiveram lugar na Catedral 
da Ilha da Gran Canária em honra de Filipe II, por 
ocasião da sua morte (Cairasco de Figueroa, 1618, 
III, 187190), já que aquele monarca naquele mesmo 
mosteiro se recolhera durante os últimos dias de sua 
vida, ali falecera e nele jaz sepultado.

Assim, se a popularidade de S. Lourenço na Pe 
nín    sula Ibérica se verificava já desde tempos proto
cristãos, isto é, praticamente desde o seu martírio, 
ampliouse então com a construção de grandes 
tem          plos e tornouse fonte de piedade, coragem e 
dedicação à missão a cumprir, aspetos que muito 
contribuíram para que o seu culto em Portugal se 
projetasse nos mais variados âmbitos da vida quo
tidiana, não faltando o campo da alimentação, da 
culinária e gastronomia, como se mostrará na Parte 
II deste artigo.

Decorreu no dia 20 de Fevereiro a sessão de Escla
recimentos sobre a Qualificação de Produtos Tradi
cionais na presença de 20 confrarias gastronómicas. 
Fruto de uma parceria entre a FPCG e a Direcção 
Regional de Agricultura do Centro, a sessão procu
rou esclarecer o público que esgotou o Auditório da 
Região de Turismo do Centro em Aveiro acerca dos 
processos de qualificação dos produtos tradicionais. 

Ainda que, como referiu a Presidente da FPCG, 
Olga Cavaleiro, não devam ser as confrarias as 
entidades promotoras dos processos de qualifica
ção, estas devem, no entanto, estimular a procura 
da qualificação dos produtos que promovem. Dado 
que as confrarias actuam como entidades essenciais 
na divulgação e protecção dos produtos locais e 
endógenos podem e devem ser intermediárias na 
valorização dos mesmos através da sua qualificação. 
Perante o papel cada vez mais activo das confra
rias e a crescente responsabilidade que assumem no 
contexto das comunidades locais, é fundamental que 
estejam na posse de toda a informação sobre a quali
ficação dos produtos e possam ser esclarecidos sobre 
os pormenores e as etapas dos referidos processos. 

 Sendo uma matéria densa e de difícil acesso e sis
tematização e sabendo, de antemão, que, frequente
mente, as dificuldades advêm da falta de informação, 
procurou a FPCG promover o esclarecimento sobre 
um tema tantas vezes abordados no meio confrater
nal gastronómico português. A meia centena de 
con                    frades presentes pode contar com a apresentação 
do Engenheiro Celso Lopes, técnico da Direcção 
Regional de Agricultura do Centro, que de uma 
forma simples e acessível demonstrou quem, quando 
e como se pode elaborar um processo de qualifica
ção. Apesar de, segundo o Engenheiro Celso Lopes, 
Portugal já integrar os países com maior número de 
produtos qualificados, tal importância ainda não se 
reflecte na importância económica desses produtos. 
Ou seja, tal potencial ainda não é devidamente apro
veitado, sendo que os produtores ainda não percebe
ram que o reconhecimento de um produto deve ser 

A Qualificação
dos Produtos Tradicionais

Neste contexto, importa 
estimular a constituição dos 
processos de valorização e, 
sobretudo, importa que as 
confrarias contribuam para 
a necessária organização 
da produção sob pena de o 
trabalho que realizam não 
atingir o seu pleno.

um meio para potenciar a sua comercialização e 
valorização económica da região onde se integra.

Neste contexto, importa estimular a constituição 
dos processos de valorização e, sobretudo, importa 
que as confrarias contribuam para a necessária 
organização da produção sob pena de o trabalho 
que realizam não atingir o seu pleno. Divulgar 
um produto a que o público não tem acesso pode 
diminuir o verdadeiro trabalho de uma confraria. 

O técnico da DRAPC presente, Engenheiro 
Celso, transmitiu todos os pormenores e singula
ridades dos processos de qualificação, nomeada
mente todas as etapas de constituição de DOP/
IGP/ETG, sendo que se mostrou disponível 
para todas as dúvidas e questões. Após o final da 
apresentação, foi notória por parte dos confrades 
presentes a curiosidade e a vontade de saber mais 
acerca de um tema que é fundamental para a dina
mização económica das comunidades locais. Saber 
se as confrarias podem ou não liderar um processo 
de constituição DOP/IGP/ETG foi das questões 
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mais prementes desta sessão de esclarecimento. 
Sendo notório que devem ser os agrupamentos de 
produtores os promotores destes processos, ou seja, 
deve ser um processo que não deve ser imposto, mas 
deve nascer no contexto da produção. 

Mereceu ainda a atenção de todos os problemas 
inerentes à constituição dos processos de qualifica
ção, os seus custos, as suas consequências (positivas 
ou não), terminando o debate na grande questão que 
envolve a actual política de protecção dos produtos 
tradicionais. Será que a actual política de valorização 
dos produtos endógenos atinge os seus objectivos 
e protege os produtores e os consumidores? Ficou 
claro que tal deverá merecer a nossa atenção num 
outra sessão de esclarecimentos em que as confrarias 
possam, já na posse de toda a informação divulgada 
nesta iniciativa, discutir e reflectir sobre o futuro dos 
nossos produtos e o que podemos fazer por eles. 

É convicção de todos que esta sessão de esclareci
mentos contribui decisivamente para a divulgação 
de informação séria, responsável e actualizada sobre 
um assunto que as confrarias devem dominar no 
sentido de poderem agir enquanto agentes críticos 
na prossecução de uma verdadeira política de valori
zação dos nossos produtos, do que é nosso.
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De forma sucinta defina as linhas mestras do património 
cultural gastronómico/ou de produtos que a Confraria dos 
“Gastrónomos dos Açores” preserva, investiga e divulga. 
A nossa Confraria, que é a “Confraria Mater dos 
Açores”, como organização associativa foi concebida 
para defender, promover e valorizar o património 
gastronómico da Região, independentemente da 
sua natureza ou da ilha de origem. E é este o rumo 
paladino que ela continua a prosseguir, sem contudo 
deixar de cooperar, com as Confrarias específicas 
existentes que, entretanto, foram surgindo, e com os 
propósitos que as mesmas prosseguem relativamente 
ao seu produto ou actividade concretos.

De entre os confrades da Confraria dos “Gastrónomos 
dos Açores” há profissionais de cozinha e da alimentação 
ou somente gourmets interessados nas artes culinárias? 
Contamos, no nosso Corpo Social, vários confrades 
em cargos de responsabilidade no “trade” açoriano 
da gastronomia, da produção e do turismo, solidá
rios com a sua Confraria quanto aos objectivos pela 
mesma acalentados.

Como poderia apresentar a vossa Confraria? Os “Gastró
nomos dos Açores” são uma Confraria que se apoia 
na solidariedade dos seus membros, que acredita nas 
potencialidades dos Açores e nas potencialidades dos 
Açorianos para se afirmarem um destino turístico
gastronómico de eleição e que não enjeita oportuni
dades para, em todos os areópagos possíveis, ajudar a 
mostrar os Açores no seu todo, com os seus recursos 
naturais, com as suas belezas paisagísticas, com o 
seu     clima ameno, com as suas gentes acolhedoras e 
a    fáveis e com os produtos turísticos de que dispõe, 
tanto à mesa como no alojamento, tanto em terra 
co    mo no ar e no mar, elevando assim a mais valia 
que os Açores representam para Portugal e para o 
mundo.

À Conversa Com…
Confraria dos

Gastrónomos dos Açores

A vocação da Confraria dos “Gastrónomos dos Açores” é 
apenas de defesa dos produtos e da gastronomia? Muito 
basicamente poderíamos definir os “Gastrónomos 
dos Açores” como uma Confraria que se rege por 
princípios em que se fixam, como objectivos funda
mentais, a defesa e promoção dos Açores e dos seus 
produtos gastronómicoturísticos, a opção pelos 
sa                   bo    res naturais dos alimentos endógenos, a prefe
rência pelos produtos locais e o respeito pelo que é 
nosso assumindo no entanto, a humildade suficiente 
para reconhecer todas as diferenças relativamente aos 
demais.

Sinteticamente, explique a importância do vosso produto na 
alimentação e na gastronomia da comunidade, da região, 
do país e/ou de outros países. Os Açores, arquipélago 
constituído por nove ilhas, todas elas habitadas são, 
tanto em dimensão geográfica como em estrutura 
populacional como, ainda, em peso económico na 
economia nacional, o mais diminuto dos três terri
tórios dispersos do Estado português.

Isso não invalida nem minimiza, contudo, a mais 
valia que, em várias dimensões, desde cedo a Região 
assumiu no contexto nacional.

Em primeiro lugar, porque há mais de meio milé
nio constitui a “Escala Atlântica” entre a Europa e 
os outros continentes, antes na demanda de novos 
mundos e entreposto onde as naus de várias nações 
se encontravam e, hoje, como portaaviões sempre 
disponível para receber os equipamentos aliados 
que se cruzam nos nossos aeroportos em missões de 
turismo, de negócios, de paz ou de guerra.

Em segundo lugar, porque foram os Açores a 
primeira região do país a beneficiar – ou não…  dos 
hábitos, das tradições, dos costumes, dos produtos 
e das novas iguarias gastronomias que, de barco, 
chegavam das novas e distantes terras.

Em terceiro lugar, porque foram também açoria
nos os primeiros emigrantes portugueses a fixarem
se nomeadamente no continente americano (a saga 
do aventureiro CorteReal, saído dos Açores para 
a Nova Inglaterra é honrosamente evocada no 
memorial da “Pedra de Dighton”), sobretudo por 
força de embarcarem em botes baleeiros que arriba
vam às ilhas e os levavam para terras da América e 
do Canadá, para além de terem também ajudado a 
povoar e a desenvolver a Bermuda e o Hawai, locais 
onde a população continua a ser maioritariamente 
de origem açoriana, sendo ainda hoje descendentes 
de emigrantes açorianos quem continua a fazer de 
Florianopolis, capital do Estado de Santa Catarina, 
no Brasil, a mais populosa e expressiva manifestação 
de açorianidade no estrangeiro.

Abrindose ao mundo e abrindo mundos, os Aço
res viram os seus produtos espalharemse, um pouco 
por todo o universo, ao longo de séculos – primeiro 
os cereais, para abastecer os celeiros do continente 
português e do Norte de África, nos tempos da ex 
pansão; depois, o pastel, produto base de tinturaria 
para fornecer as fábricas de tecelagem da Flandres; 
seguiuse, a laranja, que, nos primeiros tempos, 
abastecia as naus e combatia o escorbuto dos mari
nheiros e, até ao século XIX, foi negócio choru do 
com a Inglaterra e outros países da Europa; e, fi 
nal   mente, o ananás que, durante quase um século, 
era exótica iguaria servida, as mesas ricas da Europa 
central. Hoje, com as novas e velozes condições de 

mobilidade, com a eliminação das fronteiras e com 
a mundialização da economia, o único nicho de 
mer    cado em que os Açores poderiam ser grandes 
se    ria o do sector piscatório, visto possuírem uma das 
maiores zonas económicas exclusivas marítimas. São, 
porém, das grandes potências piscatórias, as sofisti
ca    das e delapidadoras frotas que vêm arrebatar o 
no      sso pescado e, mesmo, fazer razias nas populações 
juvenis.

Mesmo assim, é ainda nas pescas, tal como na 
fileira da carne e do leite, que assenta a base da eco
nomia e das exportações açorianas.

A nossa Confraria […] como 
organização associativa foi 
concebida para defender, 
promover e valorizar o 
património gastronómico da 
Região, independentemente 
da sua natureza ou da ilha
de origem.
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Existem outras Confrarias a defenderem o mesmo produ to, 
receita ou prato? Em caso afirmativo quais? Como refe
rimos, somos uma Confraria de defesa genérica dos 
produtos açorianos, estando assim sempre disponí
veis para colaborar com aquelas que têm âmbito es 
pecífico e cobrindo, por obrigação, tudo que escapa 
à alçada das mesmas.

Na esfera de influência territorial da Confraria existem 
produtos e especialidades culinárias de projecção nacional? 
Quais? Sendo os Açores um território geográfico 
descontínuo, é natural que, fruto do isolamento e 
do processo de povoamento, afirmassem hábitos e 
tradições dos povoadores, naturalmente fiéis à defesa 
das suas origens. Por isso, é mais razoável que, ao 
abordarmos as especificidades culinárias, falemos das 
“Cozinhas Açorianas”, em vez da “Cozinha Aço
riana”. Isto porque, apesar da maioria das vezes, ser 
mais o que nos une do que nos distingue, existem 
pequenos particularismos que se expressam na forma 
de cultivo, tratamento e “terroir”, que conferem 
outros sabores à culinária.

Vejamos o “Cozido das Furnas”, assim chamado 
vulgarmente, que é uma especialidade específica, de 
projecção mundial, mas que só em São Miguel pode 
ser confeccionado nos moldes tradicionais.

Também a “Alcatra” da ilha Terceira, uma adapta
ção das práticas beirãs, utilizando peças de gado de 
grande porte, não adianta confeccionála, “à moda 
de”, em qualquer outra ilha, pois nunca será conse
guido o paladar da origem.

Temos ainda especialidades ímpares, como os 
Caldos e Caldeiradas, de peixe de posta, das Ilhas do 
Pico, do Faial e da Graciosa, sem esquecer o original 
e saboroso Caldo de Nabos de Santa Maria.

Nos queijos, realçase São Jorge, com o seu DOP, 
obtido de leite cru, em pastos de altitude, uma con

[…] uma Confraria que se 
rege por princípios em que 
se fixam, como objectivos 
fundamentais, a defesa e 
promoção dos Açores e dos 
seus produtos gastronómico-
turísticos, a opção pelos 
sabores naturais dos 
alimentos endógenos, a 
preferência pelos produtos 
locais e o respeito pelo que
é nosso […]

sorciação natural de gramíneas e leguminosas, com 
características particulares únicas, a ter já lugar ga 
rantido no “Plateau” mundial. A carne dos Açores, 
de pastagem livre e maneio animal, projectou o 
“Bife Regional”, conhecido no Continente e na 
Europa.

O Feijão Assado, da ilha das Flores, acreditamos 
que foi a base, do secular “American, Boston back 
Been”, (o feijão doce da volta), a partir da incorpora
ção de florentinos, nas companhas de barcos baleei
ros de Boston, a partir do século XIX.

O peixe “selvagem” do mar da ilha do Corvo, 
as lapas, as cracas, o cavaco e a lagosta, são iguarias 
marinhas açorianas sobejamente conhecidas e apre
ciadas a nível nacional e internacional.

Em caso afirmativo, explique abreviadamente a origem 
desses produtos e especialidades culinárias. Foram objecto 
de classificação e/ou certificação? A origem dos produtos 
citados, é genuína e regional, dos Açores. A carne e 
o queijo, são produtos certificados DOP, dai que as 
confecções culinárias, sejam diferenciadas e classi
ficadas como património gastronómico açoriano, 
como certificados estão; vários vinhos regionais, o 
Bolo Lêvedo, o ananás e outros produtos açorianos 
encontramse em processo de certificação.

Nos capítulos levados a efeito pela Confraria, para além do 
cultivo da arte de conviver, que outros propósitos privile-
giam? Um dos principais objectivos que têm enfor
mado os nossos Capítulos são os de promover um 
debate interno sobre a organização e intervenção 
da própria Confraria, sobre a avaliação do percurso 
feito, visto à luz das disposições estatutárias, e sobre 
as principais linhas de actuação para o futuro. Estes 
eventos constituem também uma ocasião, nunca 
enjeitada, para colher experiências das Confrari as 
convidadas, oriundas dos Açores, do país e do es 
trangeiro, e para partilhar com elas e com os parcei
ros da Região os principais propósitos, actividades 
e preocupações que têm caracterizado a vida dos 
“Gastrónomos dos Açores”, colhendo de todos eles o 
desejado “feedback”.

Para além dos Capítulos enumere outras actividades 
levadas a efeito com regularidade pela vossa Confraria. A 
Con       fraria promove mensalmente jantares internos 
de debate e avaliação de equipamentos de restaura
ção, dos quais faz uma apreciação crítica, difundida, 
em directo, num programa de rádio regional, em 
que se assume uma postura pedagógica valorizadora 
das boas práticas gastronómicas que foi possível apre
ciar. Realiza eventos temáticos sobre a gastronomia, 
de vertente cultural e Histórica.

Participa, na condição de “Jurado”, em concursos 
e outros eventos ligados à actividade enogastronó
mica. Participa em iniciativas destinadas a promover 
e a divulgar o património gastronómico açoriano, 
tal como aconteceu, por exemplo, no concurso das 
7 Maravilhas da Gastronomia Portuguesa. Organiza 
visitas guiadas a unidades de produção/manufactura
ção e venda directa de produtos culinários; Recebe 
e orienta grupos de visitantes, no “incomimg” gas
tronómico.
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A Confraria tem produzido e publicitado trabalhos de 
investigação e promoção dos produtos e do receituário local 
e regional? E os vossos Confrades individualmente têm 
alguma publicação periódica? A produção literária da 
Confraria temse situado ao nível da investigação e 
promoção dos produtos endógenos regionais e do 
receituário tradicional, através de publicações pon
tuais, para cada caso.

Produziu, no ano de 2012, para a I Semana Cul
tural do Concelho de Ponta Delgada, o “Roteiro 
Gastronómico” – Sabores de Ponta Delgada.

Na RTP Açores, RTP Internacional e RTP 
Á  fri           ca, o Confrade Mor desenvolve um programa 
semanal de 35 episódios, gastronómico/culturais, 
acerca da gastronomia Açoriana e suas influências 
nas ilhas Atlânticas (Madeira, Açores, Canárias e 
Cabo Verde).

Nos mesmos canais vai iniciarse uma segunda 
série de 22 episódios sobre a influência da gastrono
mia açoriana nas comunidades da diáspora.

Vai ser lançado, neste Abril de 2013, um livro 
documental de gastronomia, da autoria do Con
frade Mor, sobre o receituário tradicional das ilhas 
dos Açores, vertendo a investigação desenvolvida na 
vertente histórico/cultural.

A Confraria surge regularmente em várias rubri
cas na RTP Açores, é presença habitual em rubricas 
próprias, em entrevistas e em notícias diversas em 
vários órgãos de informação açorianos com vista a 
promover a Gastronomia e o Turismo e, inclusiva
mente, o próprio movimento confrádico.

Descreva resumidamente qual o impacto dessas actividades, 
acções e trabalhos junto da autarquia, outras autoridades, 
comunidade local e região. A nível do trabalho infor
mativo junto dos órgãos de comunicação social, o 
trabalho desenvolvido pela Confraria tem colhido 
muito pela positiva, não podendo ser ignorado pelas 
entidades oficiais nem pelo público em geral, do que 
resulta, certamente, o respeito e o apreço com que a 
nossa intervenção é tida e, para além disso, o reco
nhecimento e a dignificação do próprio movimento 
confrádico. Quanto ao impacto da investigação e 
da promoção, reconhecidamente, já ganhámos o 
estatuto de defensores e promotores da gastronomia 
açoriana, interna e externamente, o que foi conse
guido com a dedicação e com o esforço conjunto de 
todos os Confrades.

A Confraria é habitualmente convidada para estar presente 
ou participar em actos promovidos pelo poder local, regio-
nal, nacional? Em caso afirmativo diga quais, como e com 
que resultados para a Confraria. Efectivamente, é lison
jeiro para a Confraria dos Gastrónomos dos Açores, 
sermos chamados a participar e marcar presença em 
actos de variada índole, ligados à gastronomia, quer 
a nível regional, quer a nível nacional e internacio
nal. Quanto a resultados para a Confraria, embora 
não sejam relevantes sob o ponto de vista material, 
eles são de facto notórios em termos de conquista de 
“estatuto” e de projecção para a nossa organização.

Enumeramse, de seguida, algumas das mais re 
pre    sentativas iniciativas para que a nosso Confraria 
foi convidada:

•  Presidência do Júri da” Massa Sovada” (concurso) 
nas Grandes Festas do Espírito Santo, de Ponta 
Delgada;

•  Júri do Concurso Internacional de Águas da 
Galiza – Termatália – Feira Internacional de 
Turismo Termal – Ourense;

•  Participante nas Jornadas “Bom Peixe, Boa Ali
mentação” – Ponta Delgada.

•  Organização de cerimónia, promovida pelas 
Associações Municipais de Desenvolvimento dos 
Açores, no “Turismo de Lisboa”, com a presença 
de autoridades regionais, nacionais e estrangeiras, 
contando com intervenções de entidades muni
cipais e governamentais dos Açores, aquando da 
inauguração de um espaço físico promocional 
dos Açores em Lisboa.

A Confraria tem parcerias ou protocolos de cooperação com 
outras Confrarias e/ou Federações/Associações de Confra-
rias? Em caso afirmativo indique os resultados. Temos em 
vigor um protocolo de cooperação, há quatro anos 
estabelecido com a Confraria Luso Galaica

Pusemos em marcha, a fundação da Federação das 
Confrarias do Atlântico, com protocolo assumido e 
subscrito por Confrarias representantes dos arquipé
lagos dos Açores, Madeira, Canárias e Cabo Verde 
que, por razões económicas, tarda a ser concretizado 
em plenitude.

O que pensa das recentes modificações operadas na “Gas-
tronomias”? Deverá reconhecerse o grande esforço 
que, com resultados irrefutáveis e com preocupa
ções inequívocas, a Federação tem vindo a fazer, 
desde há vários anos, para manter e continuamente 
renovar a excelente publicação que é a sua revista, na 
qual as Confrarias não poderão deixar de se rever, 
como órgão próprio e privilegiado arauto e defen
sor daquilo que são os seus objectivos, propósitos e 
preocupações.

Apraznos registar e felicitar a actual Direcção por 
se propor utilizar os novos recursos disponibiliza
dos nesta era digital para a fazer chegar, mais rápido 
e em maior profusão, não só a todo o movimento 
confrádico mas, igualmente, a todo o públicoalvo a 
quem a mesma mais directamente possa interessar.

A renovação de imagem e de conteúdos faz parte 
da criatividade e da capacidade que deve caracterizar 
os responsáveis pela “Gastronomias” no sentido de 
a tornar continuamente mais atractiva, mais rica e 
mais actual.

Na sua opinião a revista devia inserir outros temas? 
Quais? Todos os temas que pugnem pela defesa, pela 
promoção e pela difusão da verdadeira gastronomia 
e dos genuínos produtos gastronómicos portugueses 
e que, simultaneamente, tenham em vista o incre
mento dos ganhos dos produtores e dos demais 
agentes económicos, sem perder de vista a impor
tância de levar o nosso sector ao fomento do turismo 
regional e nacional, são na verdade, temas de capital 
importância para a nossa revista.

E, assim, teremos de considerar a inesgotabilidade 
de temas passíveis de serem abordados e tratados…
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Saberão alguns dos presentes que existe na Facul
da                    de de Letras da Universidade de Coimbra um 2º 
Ciclo em Alimentação. Fontes, Cultura e Sociedade. 

No ano transacto frequentou algumas das suas 
disciplinas – como o melhor dos aproveitamentos, 
digase – a Dra. Olga Cavaleiro.

Justamente na minha disciplina, “A Mesa Medie
val – ritos e interditos”, numa estreita interrelação 
entre os seus e meus interesses e investigação desen
volveu um trabalho sobre “A comensalidade e a con
vivialidade no movimento confraternal”.

Nele procurou, através de uma análise compara
tiva, perceber as diferenças e as semelhanças entre as 
confrarias medievais e as confrarias enogastronó
micas.

E no final do mesmo vem a afirmar e cito:

As confrarias, no passado como no presente, procuram 
responder a necessidades, mas tal é feito tendo em conta 
o que é apresentado como necessidade. Assim, no perí-
odo medieval, seriam o medo e a insegurança do homem 
medieval face à doença, à morte, ao infortúnio profissional 
e pessoal que movia à associação em confrarias. Hoje, 
as confrarias gastronómicas promovem a preservação de 
património gastronómico num mundo globalizado, onde a 
alimentação é cada vez mais padronizada, uniformizada 
e cosmopolita, diremos, sem sabor, que a distinga num 
universo que é preciso agradar a uma extensa rede urbana 
de pessoas. As confrarias eno-gastronómicas surgem como 
redes de solidariedades que emergem da sociedade civil e que 
actuam como salvaguarda na defesa da gastronomia local.

Concluirá, pois, a autora pela “centralidade da 
comensalidade e da convivialidade no movimento 
confraternal”, tanto no período medieval como na 
actualidade, vindo a concluir “que o movimento 
confraternal gastronómico actual é mais uma face de 
um movimento abrangente e milenar que revela a 
tendência do indivíduo para a associação”.

Ousar Crescer 
pela Gastronomia, pelas 
Confrarias e pela FPCG

Maria Helena da Cruz Coelho | Prof. da Faculdade de Letras 

da Universidade de Coimbra; Coordenadora do 2º Ciclo em 

Alimentação. Fontes, Cultura e Sociedade

Creio, assim, que este trabalho, como o estudo 
pro       fundo que dedicou às diferentes disciplinas do 
curso que frequentou, permitiram à Dra. Olga 
adensar historicamente o seu pensamento sobre as 
confrarias gastronómicas dos nossos dias.

Por isso o seu programa para a Federação Portu
guesa de Confrarias Gastronómicas, intitulado 
“Ousar Crescer” é ancorado em reflexão, maturi
dade e vontade.

Com proposta de acção em “três domínios, interli
gados, mas distintos entre si, sobre os quais pretende 
exercer toda a sua influência – a gastronomia por
tuguesa, as confrarias gastronómicas e a federação 
portuguesa de confrarias portuguesas”.

Em qualquer destes campos, o que me parece de 
relevar neste programa é a vocação, a um tempo 
ob     jectiva e prática, e, em simultâneo, englobante e 
cultural.

Defender a gastronomia portuguesas é em uníss o 
 no distinguir, qualificar e preservar.

Apoiar as confrarias gastronómicas é reflectir, es 
tu    dar, aprofundar e divulgar.

Não me alongarei sobre estes dois tópicos que me 
parecem muito bem definidos e estruturadores, pois 
haverá aqui pessoas mais vocacionadas e especializa
das para o fazer.

A 19 de Setembro de 2012, na Igreja 
da Misericórdia de Tentúgal, fez-se a 
apresentação da candidatura “Ousar 
Crescer” aos Órgãos Sociais da FPCG. 
Perante uma imensa plateia de confrarias 
foi aquele momento oportunidade para 
apresentação das principais intenções 
da lista vencedora das eleições para o 
mandato 2013 - 2015. Na altura, a lista 
em causa pode contar com a presença 
da Professora Doutora Maria Helena da 
Cruz Coelho que saudou com as suas 
palavras repletas de sabedoria todos os 
presentes. A pedido de muitas confrarias 
presentes reproduzimos as suas palavras 
de apresentação à referida candidatura.

Defender a gastronomia 
portuguesas é em 
uníssono distinguir, 
qualificar e preservar.
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Mas quanto ao terceiro ponto, que chamarei – 
“por uma federação Portuguesa das Confrarias 
Portuguesas de pleno comprometimento cívico e 
cultural” –, gostaria de me deter um pouco mais, 
porque me parece do maior interesse e relevância.

Todos nos devemos empenhar no exercício da 
cidadania e lutar por uma vida melhor e mais rea
lizada em sociedade. Este programa acredita neste 
princípio e quer concretizálo. Pretende empenhar
se, muito convictamente, numa sociedade mais sã e 
interactiva, numa sociedade transversalmente mais 
culta e sabedora, numa sociedade mais aberta e pro
jectada para o mundo.

Para tal aponta caminhos.
Em primeiro lugar o das parcerias, pois é na con

vergências de esforços, conhecimentos e recursos 
que hoje se pode ir mais além.

E neste ponto destaco a proposta de parceria com 
o Departamento de História da Faculdade de Letras 
da Universidade de Coimbra. E destaco esta, porque 
a esta Faculdade pertenço, sem intenção de excluir 
quaisquer outras que possam igualmente ser rele
vantes. Para dizer que tal parceria poderá ser com 
qualquer dos Departamentos da Faculdade, do de 
História, Arqueologia e Artes, como actualmente 
se chama, englobando a História, a Arqueologia, a 
História de Arte e os Estudos Artísticos, como com 
o Departamento de Filosofia, Comunicação e Infor

mação, o de Línguas, Literaturas e Culturas ou o de 
Geografia. Justamente o 2º Ciclo em Alimentação, a 
que anteriormente me referi, convoca interdiscipli
nar e transversalmente todos estes departamentos.

As propostas de ensino de investigação que se 
de                 senvolvem universitariamente podem e devem 
in cluir o património material e imaterial que é a 
nossa gastronomia.

Vai justamente nesse sentido o amplíssimo projecto 
de investigação que foi apresentado à Fundação para 
a Ciência e Tecnologia sobre as “Dietas de influência 
mediterrânea. História, património e media”, que, 
sedeado na Faculdade de Letras de Coimbra, traba
lharia em rede com diversas universidades e insti
tuições culturais do país, congregando mais de meia 
centena de investigadores – arqueólogos, estudiosos 
de história, literatura, artes e especialistas em meios 
comunicação, que, segundo diversas perspectivas 
pretendiam abordar a temática em devir longo desde 
a Antiguidade até ao século XVI.

Mas, atentese a proposta deste projecto só terá 
nascido porque se criou anteriormente na Faculdade 
de Letras de Coimbra um 2º Ciclo interdisciplinar 
em Alimentação. Fontes, Cultura e Sociedade, o 
qual nos fez receber alunos comprometidos com 
a gastronomia e a restauração, e que nos impeliu 
a estabelecer contactos e a firmar realizações com 
Escolas de Hotelaria, confrarias enogastronómicas, 
ou museus e instituições afins. 

O que equivale a dizer que qualquer parceria que 
se realize tem sempre um valor acrescentado bidi
reccional. No caso vertente, se as confrarias podem 
ir buscar saber às instituições universitárias, estas 
enriquecerseão com a mais valia que as confrarias, 
defensoras de uma das valências do nosso patri
mónio, lhes podem oferecer. Lembrarei ainda que 
no referido 2º Ciclo, nas Visitas de Estudo que são 
obrigatórias levar a cabo ao longo do ano, o conhe
cimento e contacto com várias confrarias do nosso 
país tem sido uma experiência altamente enriquece
dora. Se o Pograma “Ousar Crescer” projecta parce
rias com várias universidades, escolas e instituições, 
eu direi que o que propõe é apenas uma amostra do 
que é possível.

 No diversos contextos em que se inserem, as 
confrarias e os seus associados deverão desenvolver 
um trabalho em conjunto para promover a cultura, 
a preservação do património material e imaterial da 
gastronomia, o seu estudo e divulgação, emparcei
rando com escolas, museus, arquivos, bibliotecas ou 
qualquer instituição cultural ou social.

Apoiar as confrarias 
gastronómicas é reflectir, 
estudar, aprofundar e 
divulgar.
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Tomada de Posse 
dos Órgãos Sociais da FPCG
para o triénio de 2013–2015

 Imperioso, isso sim, é conhecêlo, preserválo e 
divulgálo. Comprometer para tal os poderes políti
cos tornase, do mesmo modo, vital. E não esperar 
que tal ocorra de cima para baixo, mas agir local
mente e depois dialogar, em patamares horizontais 
ou ascendentes, com as demais redes de poder.

Para enfim internacionalizar.
Missão fundamental para o nosso país nos dias de 

hoje, como estamos cientes. Em todos os sectores. A 
Federação Portuguesa de Confrarias Gastronómicas 
deverá ter neste particular uma acção muito impor
tante, articulandose com outras confrarias euro
peias ou mundiais, muito em particular dialogando 

Não menos, como se propõe neste programa, terão 
de se articular com outras realizações sóciocultu
rais, como feiras de livros, certames de gastronomia 
e artesanato ou outros. 

Importante se torna valorizar, por dentro de um 
turismo cultural e religioso, o património gastro
nómico. É urgente criar rotas entrecruzadas, coesas, 
viáveis e bem divulgadas que dêem a conhecer o 
nosso vasto património, do material ao imaterial, e 
o tornem apelativo para atrair turistas e visitantes 
de aquém e além fronteiras. E bem sabemos que, se 
o nosso pequeno país é fraco em muitos aspectos, 
é bem rico em património natural, em património 
construído e em património gastronómico.

A elegância e simplicidade da Igreja da Misericórdia 
de Tentúgal testemunhou, no dia 5 de Janeiro, a 
grande presença de confrarias e de várias entidades 
na tomada de posse dos Órgãos Sociais da FPCG 
para o triénio de 20132015. Na verdade, várias 
foram as confrarias que quiseram marcar presença 
neste grande momento de início de mandato teste
munhando o empenho e vontade da equipe liderada 
pela Confraria da Doçaria Conventual de Tentú
gal em fazer o seu melhor pela Gastronomia, pelas 
Confrarias, pela FPCG. Conscientes da dignidade 
do momento e da importância do momento todos os 
representantes das confrarias que integram os novos 
órgãos sociais quiseram estar presentes e assinar o 
auto de tomada de posse ilustrando uma bela foto
grafia de grupo onde sobressaiu a diversidade da cor 
das capas e a alegria dos semblantes. 

Este momento que marcou o início do mandato 
foi enriquecido pela música do Grupo Coral D. 
Pedro de Cristo que, a partir um repertório exclusi
vamente português, contribui decisivamente para a 
alegria daquele final de tarde contagiando todos os 
presentes com a sua musicalidade. Foi com grande 
emoção que a nova presidente da FPCG agradeceu 
a música aos cinquenta coralistas do Coro D. Pedro 
de Cristo, sendo notória a sua contribuição para o 
sucesso daquela cerimónia.

com os Países de Língua Oficial Portuguesa, onde se 
podem rastrear matrizes culinárias comuns, espe
cificidades gastronómicas provenientes de diversas 
culturas e civilizações e ainda matizes variados e 
ricos decorrentes da aculturação.
O caminho é desafiador e aliciante. 
Exige convergências de queres e de vontades. 
Exige pensamento e acção.
Exige lazer e saber. 
Dirvosei, ao finalizar, que estou convosco. 
Não com palavras, mas com querer e vontade.

Alguns de vós são testemunhas de que sempre 
me encontro disponível para estudar, divulgar e 
trabalhar em prol da nossa longa história, da nossa 
miscigenada cultura, do nosso valioso património 
material e imaterial.
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Naturalidade
Glória, uma freguesia de Aveiro

Idade
33 Anos

Prato preferido
Leitão da Bairrada e Caldeirada de Enguias

Doce predileto
Ovos Moles de Aveiro, entre outros.

Principais influências
A gastronomia moderna é o resultado de experiên
cia, muito conhecimento e inspiração/criatividade. 
E é um emprego a tempo inteiro. Estamos sempre à 
procura de novas inspirações, novas técnicas, novas 
abordagens. É por isso que trago sempre um caderno 
comigo para ir apontando novas ideias.

Chef de referência
Admiro o trabalho de vários Chefes nacionais e 
internacionais. Como o Chefe Jerónimo Ferreira, 
com quem trabalhei no Sheraton Porto e com quem 
aprendi bastante, Chefe Joaquim Koerper, Chefe 
José Cordeiro, Chefe Hans Neuner, Chefe Dieter 
Koschina.

Maior conquista
Penso que um dos maiores desafios foi ter abraçado 
o projeto do The Yeatman, desde a base, arriscar 
numa altura em que tinha muito a perder. É um 
projeto bastante aliciante e um marco muito impor
tante na minha carreira.

Chef à Mesa 
Ricardo Costa
Chefe Executivo do The Yeatman

O que mais destaca na gastronomia portuguesa?
A maisvalia da gastronomia portuguesa é a sua 
variedade e qualidade de ingredientes, de onde se 
destaca o azeite, os enchidos, vegetais, sal, entre 
outros. Mas, na minha cozinha, considero que os 
peixes e mariscos são os principais ingredientes.
Portugal é um dos países com melhor peixe e maris
cos e que melhor os sabe cozinhar.  

Sugestão de ementa (entrada, prato e sobremesa),
para esta Estação.

Mexilhão – creme de mexilhão com caril, ostra 
panada e talharin de pepino. 

Bacalhau Skrei – cozinhado ao vapor, carpaccio 
vegetal, lâminas de pé porco e lulas estufadas. 

Pêra Rocha & Caramelização 2012…
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De acordo com o estipulado nos estatutos da FPCG, 
realizouse, no passado dia 15 de Março, no Auditó
rio da Escola de Hotelaria de Coimbra o Conselho 
Geral que reuniu as confrarias gastronómicas para 
aprovação das contas apresentadas para o ano de 
2012. Este acto que marca o início da presidência 
do Conselho Geral da Confraria das Almas Santas 
da Areosa e do Leitão, representada pelo Confrade 
Joaquim Almeida, iniciouse com a tomada de posse 
dos elementos do Conselho Geral que, assinando 
o termo de posse, demonstraram a sua disponibili
dade e vontade em representar as suas confrarias nas 
assembleias gerais e actos oficiais da FPCG. Dado 
o reduzido número de confrarias presentes e as di 
fi     culdades já evidenciadas em anteriores Conselhos 
Gerais foi lançada a proposta de revisão dos estatutos 
no sentido de aproximar as confrarias daqueles actos 
tão essenciais ao bom funcionamento da instituição. 
Cabe a todos reflectir acerca da pouca participação 
das confrarias em Conselhos Gerais.

Conselho Geral
de 15 de Março
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Jantar Reflexão
As Confrarias Ontem e Hoje

Maria Helena da Cruz Coelho | Prof. da Faculdade de Letras da 

Universidade de Coimbra; Coordenadora do 2º Ciclo em Alimentação. 

Fontes, Cultura e Sociedade

No século XII viviase por toda a Europa um perí
odo de crescimento populacional. Em grande parte 
graças a esse facto, dinamizouse o comércio interno 
e externo e a circulação monetária, surgiram rotas 
de peregrinação e comércio e fomentaramse os 
nú  cleos urbanos. Como causa e consequência desta 
am     biência nas cidades passa a haver mais gente e 
no vas necessidades e carências, o que exigiu também 
uma série de respostas por parte do poder régio, do 
poder municipal das instituições religiosas e, sobre
tudo, o que foi inovador, por parte dos particulares.

De facto nesse mundo cada vez mais urbanizado 
dos séculos XII e XIII o laicado começa a desempe
nhar um novo e muito importante papel. Os leigos 
assumem o ideal evangélico cristão, até aí mono
polizado por monges e clérigos, e empenhamse na 
vivência da comunhão e da fraternidade. Nasce uma 
“religião voluntária”, como lhe chamou André Vau
chez, em que homens e mulheres se vão comprome
ter com as necessidades e problemas da sociedade, 
fossem eles a pobreza, a mendicidade, a doença, a 
velhice e o isolamento. Surgem assim as confrarias, 
como também depois as ordens terceiras, voltadas 
para a assistência e actos caritativos.

A pedido de vários confrades reproduzimos a prelecção que a Professora Doutora Maria 
Helena da Cruz Coelho apresentou no 1º Jantar Reflexão promovido pela FPCG.

Como já foi amplamente estudado, o movimento 
confraternal testemunhase em Portugal desde o 
século XII, ainda que conhecesse um significati vo 
impulso na centúria seguinte. Como depois, em 
tem   pos de flagelos, quando se abateram sobre os 
ho       mens, no século XIV, as pragas da fome, da pes
te e da guerra, o movimento confraternal ainda se 
tor    nasse mais significativo, como meio de enfren
tar, pela união, os reveses e calamidades que se iam 
sucedendo.

Nos campos, como nas cidades, juntavamse os 
homens em irmandades ou confrarias para melhor 
resistirem às adversidades da vida e se acompanha
rem na morte. Fortaleciam as naturais solidariedades 
familiares, profissionais, vicinais e devocionais ou, 
quando as haviam perdido, tantas vezes rumando 
do campo para a cidade, estavam a recriar artificial
mente esses marcos consuetudinários de enquadra
mento e a revivificar os laços de uma outra fami
liaridade e parentesco que lhes desse acolhimento e 
garantisse auxílio nos momentos mais duros e cru
ciais do seu percurso terreno e mesmo até ao Além. 

Nos campos, como nas cidades, juntavam-
se os homens em irmandades ou confrarias 
para melhor resistirem às adversidades da 
vida e se acompanharem na morte.

Nesse movimento associativo envolviamse os 
ho      mens por identidades de profissões ou de estatuto 
social, mas também por afinidades de vizinhança ou 
de fé e devoção. 

Deparamos então com três tipos de confrarias. 
Desde logo as confrarias sócioprofissionais de mes
teres, as mais antigas entre nós, mas igualmente de 
mer  cadores, de lavradores, de ovelheiros, de ho  mens 
bons, de cavaleirosvilãos, de clérigos, de a     ba    des, 
de bacharéis e até de gafos. Existem também confra
rias devocionais de culto a um santo e, num terceiro 
agrupamento, confrarias em que se associavam os 
fiéis de uma paróquia. 

Mas, como já se sabe, estas irmandades eram no 
geral estruturas abertas e mistas, mesclandose nelas 
homens e mulheres, casados e solteiros, clérigos e 
leigos e membros de diversas profissões ou categorias 
sociais, assumindose pois como unidades transso
ciais de acolhimento. 

A reunião dos homens numa confraria, que, na 
abertura dos seus regimentos invocava o Pai, o Filho 
o Espírito Santo, a par da Virgem, dos Apóstolos e 
dos santos, devia dar corpo às doutrinas evangélicas 
do amor, da comunidade e da caridade. Por isso elas 
se designavam justamente como irmandades e fra
ternidades em que todos se igualavam como irmãos.

Com esses ideais, a comunidade confraternal devia 
desenvolverse sob o signo da paz e ordem internas, 
possibilitando uma real vivência da entreajuda e soli
dariedade na vida e na morte. 

À semelhança das unidades administrativas mais 
amplas que eram os concelhos, reclamavase, pois, 
que não houvesse brigas nem rixas entre os irmãos, 
nem tãopouco que se afrontassem por infâmias ou 
maledicências. Por isso havia autoridades que vigia
vam pelo cumprimentos desses preceitos, punindo 
os prevaricadores, como juízes, a par de outros ofi
ciais que zelavam pelos bens da irmandade, como 
os mordomos, ou ainda uns quantos funcionários 
subalternos que chamavam os confrades ao cumpri
mento das obrigações estipuladas nos regimentos, 
como os pregoeiros, chamadores, andadores, cam
peiros ou porteiros. Para funções mais específicas 
de escrita, religião ou assistência, dispunham de 
es       cri   vães, clérigos e hospitaleiros ou albergueiros. 
Também, mimetizando o viver concelhio, os irmãos 
tomavam as suas decisões em cabidos, havendo um 
geral todos os anos, e unicamente aí seriam admiti
dos os novos confrades. 

Só assim, em harmonia e paz social, poderiam os 
irmãos verdadeiramente pôr em prática a fraterni
dade, que devia ser particularmente actuante nos 
momentos difíceis da vida.

Nas confrarias, espalhadas pelo campo, as amplas 
solidariedades e o lato sentido de entreajuda mani
festavase desde logo no mundo do trabalho. Os 
ir   mãos deviam dar jeiras, dias de trabalho gratuito, 
aos que, sem apoios ou forças, delas mais necessi
ta        vam, como as mulheres ou os homens viúvos. 
Reforçados esforços deviam prestar se, o confrade, 
sofrendo a calamidade do fogo ou outra, ficasse sem 
casa, ou ainda se caísse em pobreza por enfraquecer 
ou por envelhecer. E se, porventura, lhe acontecesse 
a desgraça dos seus bens serem penhorados, todos o 
teriam de ajudar, tal como, se se enredasse nas teias 
da justiça, os confrades eram obrigados a testemu
nhar a favor do seu irmão. 

Nas confrarias, espalhadas 
pelo campo, as amplas 
solidariedades e o lato 
sentido de entreajuda 
manifestava-se desde
logo no mundo do trabalho.
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A partilha alargarseia a situações e momentos 
ainda mais excepcionais. Se porventura um confrade 
caísse em cativeiro, os demais mobilizarseiam para 
o resgatar, como a irmandade se agregaria e contri
buiria para ajudar um irmão que queira partir em 
peregrinação para os lugares santos fora do reino, 
citandose, em certos regimentos, peregrinações a 
Santiago de Compostela, Santa Maria de Rocama
dor, Roma ou mesmo Jerusalém.

Mas o grande desamparo dos homens, sobretu do 
no mundo urbano, em que muitos viviam sem as 
suas alianças familiares, deixadas na aldeia de ori
gem, sofrendo a solidão e desenraizamento, sentir
seia duramente na doença. Para essa crucial situa
ção se teriam criado muitas confrarias, nas quais se 
exigia que os confrades amparassem, tanto de dia 
como de noite, os doentes, até que se curassem ou, 
no mais negro quadro, até que viessem a falecer.

E quando a morte se anunciava, os confrades cer
ravam fileiras. A irmandade devia estar reunida em 
torno do irmão no momento em que ele deixava a 
terra dos vivos para se integrar na comunidade dos 
mortos. Caso a morte ocorresse fora da povoação, 
de acordo com as distâncias, assim deviam ir buscá
lo ou esperálo à entrada da vila, com círios acesos, 
para o levarem até à igreja. Ocorrendo a morte na 
cidade ou aldeia, teriam de comparecer na vigília, 
para depois, em cortejo, conduzirem o irmão fale
cido à igreja.

 Iniciavase então a liturgia dos mortos. O cape
lão abria a procissão, que os confrades seguiam com 
velas acesas e pranto das mulheres. Na igreja, a luz 
dos altares e dos círios dos irmãos alumiava a alma 
do passado que caminhava para o Além. Celebrava
se missa cantada e solenizada com orações, salmos 
e oferendas, numa estreita comunhão dos vivos 
com    os mortos. Depois dela, sepultavase o corpo, 
em co           va ou “moimento”, conforme o estatuto dos 
confrades.

Terminado este ciclo funerário imediato, os mor
tos não seriam, porém, esquecidos, sobretudo a 
partir do século XIV, em que redobraram as acções 
pietistas na morte e para além dela. Abriase o ciclo 
comum da missa do oitavo dia, do mês e do ano, 
seguida esta última de cortejo com círios, água ben
ta, incenso, cruz, cânticos, responsos e sinos tangi
dos até à sepultura do morto, que assim era benzida 
e a sua alma alumiada e sufragada.

No acto irrepetível da morte, como nos momen
tos dolorosos e ameaçadores da doença, no geral as 
solidariedades alargavamse, ultrapassando o quadro 
estrito dos irmãos. Estendiamse então às mulheres, 
filhas, filhos, hóspedes, mancebos e pobres que esti
vessem na casa do confrade e também aos benfeito
res das confrarias.

A fraternidade confraternal podia, no entanto, a   
lar   garse mais ao exterior. Porque mandavam as sete 
obras de misericórdia, como nos ensina a exortação 
espiritual da confraria de Santa Maria da Anun    ciada 
de Setúbal, que se desse “aos famintos de comer e 
aos sedorentos de bever e aos ospedes alberge e aos 
nuus vestimento aos enfermos visitamento aos presos 
acorrimento (e) aos mortos soteramento”. Havia en  
tão em algumas confrarias casas assistenciais, co                mo    
albergarias e hospitais. As primeiras apoiavam  os 
vi         andantes e os peregrinos, com dormida e algu
mas  infraestruturas básicas para confeccionarem os 
alimentos. 

Desde logo, como se sabe, a mobilidade dos ho 
mens medievais era intensa, por motivos vários, des
de os religiosos aos de vida e trabalho. Mas, sobre
tudo nas centúrias de Trezentos e Quatrocentos, os 
pobres eram por natureza uma população flutuante 
e itinerante que, de terra em terra, pediam esmola. 
Estas albergarias seriam por vezes o único apoio fixo 
e acolhedor, mesmo na exiguidades das suas dimen
sões e conforto, de que podiam dispor. A albergaria 
e confraria de Vera Cruz de Coimbra tinha apenas 5 
camas para pobres e outras havia tãosó com 3, 2 ou 
uma cama. 

Os hospitais das confrarias serviam em primeiro 
lugar, como era de esperar, os confrades. Quando a 
assistência se assumia já como uma obra social e de 
bem comum, era para eles que deviam ser canali
zados os doentes, muito em particular os que não 
dispunham de parentes ou amigos que os tratassem. 
Neles podiam encontrar auxílio, mas também, por 
vezes, nos de maiores dimensões e posses, cuidados 
de saúde com pessoal especializado. Assim o hospital 
dos clérigos de MontemoroVelho era visitado por 
um físico da vila, que tratava os confrades, mas tam
bém os vizinhos da povoação, que nele podiam ser 
tratados. Numa associação frequente entre hospitais 
e albergarias, este hospital admitia que os pobres que 
esmolavam pelas portas aí obtivessem recolhimento 
por duas noites, e não mais, dispondo de cama para 
dormir, e fogo, panelas, água, sal e candeias para 
confeccionarem os alimentos.

Estas solidariedades na vida, doença e morte, pres
tadas livremente ou sob pena de multas, tinham o 
seu fundamento numa vivência em comum. 

Reclamavase, pois, a comparência dos irmãos 
nas reuniões, nos cabidos, ou, mais festivamente, 
nas mesas do banquete. E havia mesmo multas para 
quem não comparecesse à assembleia do cabido ou 
para quem, durante a refeição comunitária, não 
cum    prisse as regras estipuladas no regimento con
fraternal. Conforme esses estatutos assim era pena
lizado o que levava estranhos para a mesa, o que se 
apropriava do resto dos alimentos sem autorização,    o 
que extraviava os objectos da mesa, ou, mais ainda, 
o que perturbava a paz e a fraternidade, causando 
rixas ente os convivas.

No acto irrepetível 
da morte, como nos 
momentos dolorosos 
e ameaçadores da 
doença, no geral as 
solidariedades alargavam-
se, ultrapassando o 
quadro estrito dos irmãos. 
Estendiam-se então às 
mulheres, filhas, filhos, 
hóspedes, mancebos e 
pobres que estivessem 
na casa do confrade e 
também aos benfeitores 
das confrarias.

Em quase todas as irmandades os homens senta
vamse à mesa, pelo menos uma vez por ano, fosse 
no dia da celebração do seu orago ou do cabido 
geral, ou ainda em qualquer outra data fixada nos 
regimentos, como as Oitavas do Natal, as Oitavas 
da Aparição, o segundo Domingo depois de S. João, 
um Domingo de Janeiro ou S. Miguel de Setembro. 

Era a expressão visível da comunhão pela repar
tição do alimento. Partilhando o pão, o vinho e 
a carne, os irmãos comprometiamse numa igual 
partilha do quotidiano e extraordinário da vida, na 
alegria ou na dor, e na hora da passagem. 
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Na mensagem evangélica, a festa e a mesa sacrali
zaramse. Os milagres ocorreram em banquetes de 
matrimónio e Cristo sentouse à mesa com ho 
mens       e mulheres, até mesmo na de um publicano. 
E foi numa última ceia que Cristo dividiu com os 
Apóstolos o pão e o vinho, que era já o seu corpo 
e sangue, no anúncio da sua paixão redentora pelo 
pecado dos homens. O alimento do corpo transubs
tanciavase em alimento da alma. 

Também o convívio alegre, festivo e ordeiro na 
mesa confraternal seria penhor da irmandade entre 
os vivos e da comunhão espiritual entre vivos e 
mortos. A paz e a fraternidade convidavam ao amor 
e à caridade.

Desde logo, em honra dos mortos, se distribuía 
o pão aos pobres. O sentido da partilha era vivido 
numa íntima relação com a celebração eucarística 
e o culto dos mortos. O pobre simbolizava à mesa 
o irmão defunto. Logo, por cada confrade morto 
aí devia estar um pobre para sempre ou durante al 
guns anos. Davase alimento de pão, vinho e carne 
aos famintos e carentes, que, nas suas orações pelos 
defuntos, o transmutavam em alimento espiritual 
das almas dos passados. 

Mais amplamente, nas confrarias do Espírito Santo 
dirigiase um convite expresso aos pobres, os pobres 
de Cristo, pelo dia do bodo do Espírito Santo. 
Assim   nesse dia, na confraria do Espírito Santo de 
Benavente, os confrades leigos, com vestes farpadas, 
e os clérigos, com sobrepelizes, corriam as igrejas , 
tocando tambores, trombetas e címbalos bem so 
nantes e cantando, e iam distribuindo esmolas “cõ 
muito prazer e alegrya”, porque, como afirmavam, 
“a tal dador ama Deos”. 

A dádiva não parecia ser aqui uma obrigação, mas 
uma irmanação. Os que mais tinham dividiam com 
os que menos possuíam. Era a liberalidade em festa, 
na certeza de que dar é amar. Amar a Deus pelo 
pró             ximo. Acreditando firmemente no recíproco 
a     mor de Deus.

O que poderemos reter do passado para os dias    d   e 
hoje?

Primeiro, acentuemos que as confrarias nascem 
por vontade própria e voluntária dos homens. 
Ontem como hoje.

Em seguida, salientemos que as confrarias são a    
sso    ciações com um objectivo comum de entreajuda 
entre iguais e irmãos. Se ontem se buscava com 
a irmandade o auxílio em tarefas de trabalho ou 
em actos extraordinários da vida, ou, mais ainda, 
em ocasiões de doença e, por fim, no momento da 
morte, nos nossos dias as confrarias, concretamente 
as confrarias enogastronómicas, pretendem também 
ter uma finalidade em comum. É seu propósito 
de              fen   der, promover e difundir a qualidades dos pro
dutos típicos dos seus lugares, e com eles redimen
sionar toda a economia, sociedade, cultura, tradições 
e costumes que os envolvem, numa vontade clara 
de identificação e promoção socioeconómica local e 
regional e de valorização nacional e internacional do 
nosso património material e imaterial.

Finalmente, sublinhese que o espírito associativo 
se cultiva, dinamiza e fomenta em actos e vivências 
de comunidade. Assim na reunião anual do cabido 
da confraria e, sobremaneira, na refeição, que muitas 
vezes com ele coincide, em que os confrades parti
lham em comum os alimentos.

Tal como ontem, também nos nossos dias, é na 
reunião capitular que se discutem as linhas definido
ras dos rumos de acção, se tomam as decisões que a 
todos devem congregar e dinamizar e se recebem os 
novos confrades. 

Tal como no passado, também nos nossos dias, é 
na reunião à mesa, comendo por igual e com ale
gria, que se fomentam as solidariedades e os objecti
vos comuns. 

De facto o reforço da fraternidade pelo convívio 
da festa, da sociabilidade, da comunhão da refeição 
constitui o elo estruturante e impulsionador do 
movimento confraternal, associativo e mobilizador 
na acção.

 Assim foi nos tempos antanho, assim é no mo 
mento presente, assim será nos dias do amanhã.

É seu propósito defender, 
promover e difundir a 
qualidades dos produtos 
típicos dos seus lugares, 
e com eles redimensionar 
toda a economia, 
sociedade, cultura, 
tradições e costumes 
que os envolvem, 
numa vontade clara de 
identificação e promoção 
socioeconómica local e 
regional e de valorização 
nacional e internacional 
do nosso património 
material e imaterial.

[…] as confrarias são associações com 
um objectivo comum de entreajuda 
entre iguais e irmãos.
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Estas sábias palavras foram brilhantemente proferidas 
no dia 15 de março na Escola Superior de Hotelaria 
de Coimbra, pela Professora Doutora Maria Helena 
da Cruz Coelho no âmbito do 1º jantar/reflexão 
promovido pela Federação Portuguesa das Confra
rias Gastronómicas.

Com o objetivo de dar a conhecer a génese do 
movimento confraternal a FPCG juntou à volta da 
mesa, após cumprida a obrigação de participação no 
Conselho Geral, aqueles que como nós gostam de 
partilhar boa companhia e melhor comida.

Antes de tudo e porque o “bem receber” é uma 

arte, os alunos do 1ºano do curso de gestão de co 
zinha e gestão de sala, da Escola de Hotelaria e 
Turismo de Coimbra, mostraram que nem sempre 
a experiência é determinante no sucesso de um 
jantar, basta ter vontade e empenho em aprender. 
Eles empenharamse e surpreenderam. No âmbito 
do seu processo formativo procuraram conhecer a 
cozinha tradicional portuguesa, estudaram a cozinha 
de várias regiões do país e optaram por nos deliciar 
com a cozinha regional alentejana.

Após exame prático, passado com distinção, foi
nos apresentada uma ementa que reunia a tradição 
com um toque perfeito de modernidade:

Aperitivo
Torrado de pão alentejano com chouriço de porco 
preto, queijo de Nisa e geleia de cebola

Entrada
Lombo de bacalhau com tomate e pimentos, cro
cante de poejo e coentros em açorda de alho
Prato Principal
Lombinho de porco estufado com castanhas e espar
regado de espinafres com cogumelos

Sobremesa
Papos de anjo e encharcada em molho de ameixa, 
gelado de requeijão e hortelã com crocante de chila 
e amêndoa

O vinho que acompanhou estas iguarias foi ofere
cido pelo Confrade Joaquim de Almeida, da Con
fraria das Almas Santas da Areosa, que nos deliciou 
com a sua presença e com a sua sabedoria. Assim, o 
gosto, simultaneamente, imponente e delicado do 
vinho “Orvalho de Uva” enriqueceu aquele mo 
mento onde a gastronomia esteve em destaque. O 
vinho fino do Confrade Narciso Lopes acompanhou 
a sobremesa e deu a todos sublimação do espírito. 

E voltando ao nosso tema de reflexão … e porque 
foi de partilha que se falou, ficámos a saber que as 
confrarias, cuja origem remonta à época medieval,    lá 
para o séc. XII, eram sobretudo conjuntos de pessoas 
unidas por elementos comuns, que em espírito de 
solidariedade e na reminiscência das sete obras de 
misericórdia, partilhavam a doença, a sua cura, a dor 
na morte e a devoção. Apesar do contexto histó
rico impor a prevalência da fé, as confrarias não se 

esgotavam nessa vertente religiosa. Eram estrutu
ras abertas, mistas, transversais a toda a sociedade, 
valorizando o trabalho comunitário a favor daqueles 
que mais precisavam, designadamente na criação 
de albergarias, para os peregrinos, hospitais e apoio 
aos necessitados no momento da morte. Resumi
damente o confrade, o irmão ou a irmã, teriam no 
amor, na caridade e na comunidade os princípios 
pelos quais deviam dirigir a sua vida em sociedade.

O espírito de partilha está hoje presente nas con
frarias que todos conhecemos e representamos. 
Todos nós estamos neste movimento para defender, 
promover e divulgar os produtos típicos das nos
sas regiões, seja essa riqueza material ou imaterial. 
Todos nós nos reunimos nas festas capitulares para 
partilharmos saberes, sabores, culturas e acima de 
tudo amizade. Reforçando as palavras da Professora 
Doutora Maria Helena da Cruz Coelho – “subli
nhese que o espírito associativo se cultiva, dina
miza e fomenta em atos e vivências de comunidade.” 

Após a reflexão, a partilha foi o tema posto à 
dis          cu    ssão, concluindose que hoje, as confrarias 
mantêm o espírito inicial da dádiva, nas confrarias 
antigas. Neste sentido falou o Confrade Narciso 
Lopes, da Confraria O Rabelo, realçando o dever 
das confrarias em mostrar ao mundo a diversidade 
de Portugal, as suas paisagens, o seu património 
histórico e aquilo que nos une: a nossa gastronomia. 
A confraria ao dinamizar um produto, uma região 
está a criar riqueza, crescimento e desenvolvimento, 
contribu in  do assim para um país melhor.

Jantar Reflexão
Notas Conclusivas

Confraria das Saínhas
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Personalidade
Ruy de Carvalho

Nome
Ruy Alberto Rebelo Pires de Carvalho

Naturalidade
Lisboa, freguesia de S. Cristóvão S. Lourenço

Idade
86 anos

Profissão
Actor

Maior realização pessoal
Ter uma família maravilhosa, que sempre
me apoiou e me apoia.

Maior feito profissional
Todos os meus trabalhos foram importantes e todos 
me deixaram saudades, mas creio que há dois papéis 
que me marcaram. O cego do “Render dos Heróis”, 
do José Cardoso Pires e o “Rei Lear” de William 
Shakespeare.

O dia perfeito
É um dia passado com as minha família, amigos e 
companheiros de quatro patas.

Se pudesse voltar atrás no tempo, faria tudo igual?
Faria exactamente as mesmas coisas. E faria muitas 
que não fiz e que devia ter feito.

O que nunca fará?
Fazer mal aos meus semelhantes, a todos os seres 
vivos.

Prato preferido
São vários, mas adoro favas.

Sobremesa preferida
queijo com banana, anonas e morangos.

O que mais destaca na gastronomia portuguesa?
Na gastronomia portuguesa é tudo maravilhoso. 
talvez por isso seja considerada uma das melhores da 
Europa e acrescento, no Mundo.

Mensagem aos leitores da “Gastronomias”
Apreciem a nossa gastronomia, divulguem na no 
mundo. Comam sempre com moderação.

Noutra perspetiva o Confrade Rui Amorim, 
da Confraria dos Ovos Moles, pôs à discussão as 
dú  vidas das raízes históricas dos léxicos Confrade 
vs Confreira, Movimento Confraternal vs Movi
mento  Confrádico. A nossa ilustre oradora escla
receu que na Idade Média surgem diversas alusões 
a  “Irmandade/Fraternidade/Confraria”, “irmão/
irmã”, “frade/freira” (no Clero Regular), daí exis
tirem apenas irmãos e irmãs, estruturas  decalcadas 
das comunidades religiosas, concelhos e organiza
ções académicas; referiu ainda que na sua opinião, 
tratase portanto de uma mera questão linguística 
    ou de sonoridade e porque a cada associação com
pete definir a sua própria identidade, deverá ficar 
ao critério de cada confraria a escolha e adoção de 
um ou de outro conceito. Esta mesma preocupação 
foi partilhada pelo Confrade José Artur Pinho, da 
Confraria da Broa D’Avanca, que entende que só o 
termo confreira identifica imediatamente o género 
feminino. Daqui concluímos que este tema merece 
efetivamente uma reflexão futura dedicada a dua
lidade “A confrade vs A confreira”, quiçá ser o um 
tema a discutir brevemente à volta de uma mesa.

Já o Confrade Alcides Nóbrega da Confraria Gas
tronómica da Madeira, colocou em perspetiva, o 
futuro e o amanhã, do movimento associativo con
frádico bem como, a importância do envolvimento 
ávido dos cidadãos neste movimento. Ao longo dos 
tempos, o número de confrarias tem aumentado 
exponencialmente e esperase que assim continue 
nos próximos anos. O associativismo deve ser con
siderado o elo agregador da sociedade plural com
batendo o individualismo e a própria aculturação e 
homogeneidade da sociedade.

Indo da Madeira até Oliveira do Hospital o 
Confrade Pedro Couceiro, da Confraria do Queijo 
da Serra da Estrela, realçou a importância que as 
confrarias gastronómicas assumem hoje, no con
texto ibérico. Questionou se as confrarias, tal como 
existem hoje, se podem equiparar a algum tipo de 
confraria antigo. Salvaguardando as devidas distân
cias temporais e históricas, talvez o tipo de confraria 
mais parecido tenha sido o tipo de confrarias de 
mesteres (de profissões, …). Ainda da Confraria do 
Queijo da Serra da Estrela, o Confrade João Mendes 
realçou a importância das feiras na promoção dos 
produtos regionais  o queijo da serra – presença 
obrigatória à mesa portuguesa.

Foi uma noite bem passada onde o trio Sabor, Sa 

ber e Gastronomia atingiram o expoente máximo. 
Os nossos agradecimentos à Professora Doutora 
Maria Helena da Cruz Coelho por ter partilhado 
connosco a sua eterna sabedoria. Ficamos todos 
aguardar o próximo jantar de reflexão …
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A Federação Portuguesa de Confrarias Gastronómi
cas assinou, em finais de fevereiro passado, um pro
tocolo com a PHTO Travel Consulting, passando 
a integrar, como parceira estartégica, a sua nova 
u         nidade de negócios «PHTO Turismo em Portugal», 
que visa promover o vinho e gastronomia como 
pro    duto turístico.

No jantar/conferência realizado no Palácio de 
Xabregas, que contou com a presença, entre outros, 
de empresários associados da Braztoa – Associação 
Brasileira de Operadoras de Turismo, também a 
AMPV – Associação de Municípios Portugueses 
do Vinho assinou um documento de parceria com 
o objetivo de dinamizar o enoturismo, através dos 
municípios associados.

Na ocasião, os mais de 150 convidados presentes 
tiveram oportunidade de saborear a gastronomia 
tradicional portuguesa apresentada por doze confra
rias gastronómicas, convidadas pela organização do 
evento, e vinhos de vários municípios portugueses, 
através da AMPV.

FPCG Integra
Turismo em Portugal

Amilcar Malhó

PHTO são as iniciais para Portugal Heritage Tou
rism Ofice, designação que revela o propósito estra
tégico da empresa, agora reforçado com a apresenta
ção da «PHTO Turismo em Portugal» cujos roteiros 
turísticos vão apostar, na vertente gastronómica, na 
autenticidade dos produtos e formas de confeção, no 
respeito pelas tradições e na valorização do «saber 
fazer», contando para isso com a colaboração das 
confrarias gastronómicas que no continente e ilhas 
defendem o património gastronómico de Portugal.

Com o protocolo agora estabelecido pretendese 
dinamizar a intervenção das confrarias gastronómi
cas associadas da FPCG como verdadeiros agentes 
de promoção turística, através da gastronomia que 
defendem e preservam.

Nesse sentido, a PHTO Turismo em Portugal 
contactará as confrarias cujas localizações integrem 
os roteiros, convidandoas a intervir nas refeições de 
grupos nacionais e estrangeiros, quer diretamente, 
quer através da recomendação de restaurantes que 
dignifiquem a gastronomia representada pelas respe
tivas confrarias e ainda, através da apresentação da 
confraria e dos trajes.

Quinta da Boeira
Apresentação Projecto 

Turismo

A Quinta da Boeira – Arte e Cultura  localiza
se no centro da cidade de Vila Nova de Gaia, na 
região do Grande Porto, junto da Casa Museu 
Teixeira Lopes e a escassos metros do centro histó
rico da cidade e das Caves do Vinho do Porto. A 
propriedade com cerca de 3 hectares de jardins e um 
Palacete do final do século XIX, classificado como 
património da cidade, desenvolve a sua actividade 
em torno da organização de eventos socioculturais.

Em 2013 terá início o seu mais recente projecto, 
BOEIRA Portugal in a bottle. Promovendo o 
encontro dos Vinhos, Gastronomia, Artesanato e 
outras expressões culturais portuguesas, o espaço 
estará aberto ao público de Abril a Setembro, entre 
as 17h e as 24 horas, de 3ª Feira a Sábado (*).

O ex-líbris do espaço será a garrafa em fibra de 
vidro com 9 metros de diâmetro e 30 metros de 
comprimento, BOTTLE, com capacidade para 
receber até 50 visitantes por sessão. No seu interior 
será apresentado um filme sobre as várias regiões 
vitivinícolas nacionais, enfocando simultaneamente 
a diversidade paisagística, gastronómica e outras 
riquezas culturais portuguesas.

ESPAÇO DE ESPECTÁCULOS, com capacidade 
para 500 pessoas: promovendo parcerias com Juntas 
de Freguesia e Câmara Municipal, assim como 

(*) Em 2013 a abertura está prevista para Junho

Asso    ciações Recreativas e de Artes tradicionais, 
assegurase uma programação cultural de Abril a 
Setembro. O RESTAURANTE Buffet e o BAR 
serão espaços dinâmicos de promoção das tradições 
gastronómicas e vitivinícolas, integrando a Agenda 
Cultural anual. As lojas/stands de 2x3 metros estarão 
distribuídas pelos jardins da propriedade organizadas 
num MERCADO de comercialização de Artesa
nato, Gastronomia e Vinhos.

Produtores, empresas, associações e confrarias 
de Vinhos, Gastronomia e Artesanato poderão 
promover e comercializar os seus produtos num 
espaço onde irão convergir um público nacional e 
estrangeiro. Será uma excelente oportunidade para 
o expositor de todo o país ter um espaço de promo
ção e venda aberta ao público durante os 6 meses de 
maior impacto do Turismo na região, com custos de 
condomínio muito reduzidos. 

Estarão disponíveis estudantes do curso de Tu 
ris     mo para acompanhamento nas lojas (informação 
sobre as condições junto da organização).
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“Ao estrangeiro que se encontre em Portugal, se 
é gastrónomo, sobram motivos para se considerar 
absolutamente feliz. Tem à sua disposição a melhor 
manteiga e o melhor azeite do mundo, e isso já de 
si é muito. Tem maravilhosos vinhos, excelentes 
queijos, café sem rival, velha e superior aguardente. 
Tem ainda boa carne, óptimo peixe, belos vegetais 
e soberbos frutos, além de um sol aquecedor, uma 
temperatura paradisíaca e toda a gama de paisagem, 
da montanha e do vale, do rio e do oceano, sem 
que, para gozar tais maravilhas e encantos, precise 
de viagens longas ou grandes dispêndios de tempo
e de dinheiro.

Encontra uma deliciosa comida, simples, mas a 
todos os respeitos superior, e alguns pratos própri os 
dignos da escolha de um Careme ou de um Vatel. 
Logo no Minho e TrásosMontes, as regiões que 
confinam com a Galiza e leão, espanholas, pode co  
mer o caldo da região, que é um maravilhoso prato. 
Chamase caldoverde é feito de batata e couve, a 
couve macia e saborosa do Norte de Portugal, que, 
quando não a produz, nos dá a uva de que se faz o 
vinho do Porto, esse néctar que todo o mundo co 
nhece, todos que o conhecem e apreciam, o sabo
reiam, o desejam, e até, fora do país abençoado que 
o produz, o falsificam. Mas o Porto é como o cham
panhe. Só é bom o autêntico, o puro, o verdadeiro.

Livros de Cozinha
Volúpia, a Nona Arte,

a Gastronomia
Albino Forjaz de Sampaio

Albino Forjaz de Sampaio nasceu em Lisboa, aos 19 de 
Janeiro de 1884. Jornalista, escritor biógrafo e bibliófilo, 
morreu na mesma cidade em 11 de Março de 1949.
 Escreveu entre outros, o livro: Volúpia a nona arte - a 
Gastronomia, pleno de ensinamentos, registo raro de 
compromisso, por parte de um intelectual, com o aspecto 
mais saboroso da cultura material dos povos, Volúpia (a 
nona arte - a Gastronomia) é também um livro de amena e 
gozada leitura.  É sobretudo, o primeiro e único até 1984, 
livro de gastronomia em Portugal escrito por um português.

In Quitério, José 
Histórias e Curiosidades Gastronómicas.

Nisto de sopas, em Portugal há para todos os gos
tos e tudo pratos soberbos. 

Não há consomé leve, aguado, límpido ou turvo, 
mas no fundo água tépida. Não há. Há a sopa forte, 
nutritiva, substancial. Em alguns povos, a sopa é 
a preparação do jantar. Em Portugal, a sopa é já o 
jantar. Entre as melhores pode contarse a canja de 
galinha com arroz e miúdos de ave, com uma fêvera 
de presunto e um ovo desfeito, querendo. Também 
é óptima a sopa de grelos, a de coentros e é de uso a 
sopa de castanha pilada. Mas no Norte, isto é, acima 
do Douro, há coisas boas. O bacalhau sueco, que 
por sinal é norueguês, é comida tão em uso em todo 
o país que se conhecem mais de cento e cinquenta 
maneiras de a cozinhar. No Porto, especialmente, 
fazse assado no forno, postas de meia mão travessa 
cobertas de finíssimo azeite, que tem fama. Também 
o bacalhau à minhota e o bacalhau à Gomes de Sá 
constituem outra especialidade.

As carnes do Norte são magníficas e por isso os 
enchidos são maravilhosas criações culinárias. O 
seu presunto de Melgaço, de Chaves e Montale
gre, o seu salpicão e o seu fiambre, as suas alheiras 
à transmontana, especialmente de Bragança, as suas 
morcelas, todo o fumeiro, enfim, os rojões que, com 

Ao estrangeiro que se 
encontre em Portugal, se 
é gastrónomo, sobram 
motivos para se considerar 
absolutamente feliz.

Assim, as confrarias assumem o seu importante 
papel de «embaixadores» das tradições gastronómicas 
dos seus produtos/regiões, apresentando as confrarias 
e os trajes, reforçando os seus objetivos de divulga
ção e valorização e contribuindo para a dinamização 
da economia local.

Após a assinatura dos protocolos João Pombo, 
administrador da empresa, manifestou a sua satis
fação por contar “com parceiros que garantem a 
autenticidade do produto gastronomia tradicional 
tão falado e muitas vezes tão maltratado”, enquanto 
a presidente da FPCG, Olga Cavaleiro, referiu 

que “a assinatura deste protocolo constitui uma de 
muitas etapas de um percurso que a Federação e as 
confrarias terão que percorrer, unidas, para alcançar 
a meta da afirmação como parceiros de utilidade 
pública, nomeadamente na área do turismo”.

Luis Mor, vicepresidente da TAP – que apoiou 
o evento  manifestou aos dirigentes da Federação 
presentes a sua satisfação pela possibilidade desta ini
ciativa vir a contribuir para reforçar a satisfação dos 
turistas estrangeiros no que se refere à gastronomia e 
vinhos portugueses, de que se confessou um incon
dicional admirador.
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Só em Lisboa, quanto prato desta cidade das con
quistas! A sopa de carne, a de massa, a de ervas, de 
grão com espinafres, de coentros, de sardinha, de 
camarão; o chispe com ervas, as iscas com ou sem 
elas, o frango de cabidela, os passarinhos fritos, o 
arroz de coelho, o pato com arroz.

Nos pratos de peixe, o bacalhau cozido com ba 
tatas e grão, as sardinhas assadas com pimentos, 
a caldeirada à fragateiro, as lulas de caldeirada, o 
peixeespada frito com salada de alface, os filetes 
de linguado com molho de ostras, os escabeches, a 
popular favarica matutina e o vespertino erre erre 
mexilhão, as ostras recheadas, o arroz de cabrito à 
ribatejana, etc.

Se procurarmos frutas, encontraremos desde o 
fi                 go de capa rota do almoço madrugador de Lisboa, 
aos majestosos pêssegos das Caldas da Rainha e de 

Colares, à sumptuosa fruta de Alcobaça, aos melões 
de Vila Franca de Xira, às peras do Fundão; e se 
bus                 carmos queijos, veremos os do Rabaçal, Tomar, 
Alverca, Alcobaça, o cabreiro de Castelo Branco, 
os de Alcácer, Azeitão e Vila Franca de Xira, os da 
Quinta da Cardiga, além do agradabilíssimo requei
jão. Como vinhos, os da Beira Baixa, os do Dão, da 
Raposeira, Bairrada, Aguieira, e, entre os da Estre
madura, os de Bucelas, Colares, Serra de Aires, os 
espumantes da Anadia, os licorosos de Carcavelos. 

A outra grande região portuguesa é a que fica ao 
sul do Tejo e compreende o Alentejo, Algarve e 
uma parte da Estremadura. É a região das carnes 
de porco e do queijo do Alentejo, das conservas de 
peixe e do gaspacho, sem desprimor de muitas cou
sas boas que nela existem.

Assim, o gourmet tem magníficas ostras no Mon
tijo, em Azeitão queijo, vinho e aguardentes mos
catéis, em Setúbal salmonetes e laranjas. Região 
dos enchidos, há magnífico chouriço, paio, paio 
branco e linguiça de Portalegre, Arraiolos, Elvas 
e Castelo de Vide; empadas de carne e galinha, à 
alentejana, ensopado de borrego ou cabrito (sara
patel), carne de porco frita com amêijoas, papas de 
milho, lombo assado no espeto, perdiz com arroz, 
coelho á caçadora, migas açorda de carne de porco 
ou de presunto e chouriço, sopa de ovos à alente
jana, muxama, atum, amêijoas e percebes algarvios, 
o claro vinho da Fuzeta, tudo isto… que mostru
ário magnífico, onde não falta a amêndoa, o figo 
do Algarve, a fruta cristalizada de elvas, as finas e 
gulosas ameixas de Borba! Que deleites gastronómi
cos, que prodigiosas descobertas!

batatas novas e salada de fresca alface, são um prato 
digno dos deuses; a sua dobrada ou tripas à moda do 
Porto, rivais das tripas à moda de Caen; no peixe, 
o salmão e a lampreia do rio Minho e as saboro
síssimas trutas dos seus poéticos rios, o polvo seco, 
guisado à minhota ou num arroz capaz de ressus
citar os mortos; as tenríssimas hortaliças, vegetais e 
legumes de criar água na boca, a couve que não tem 
rival, a castanha, as chalotinhas do Gerês; o azeite 
de Mirandela; o mel transmontano, a manteiga de 
Paredes de Coura e Âncora, as saborosas azeitonas 
e os deliciosos favos de mel, tudo isso existe a mãos 
plenas, o senhor seja louvado.

E o vinho, onde o há melhor no mundo? Vinho 
do porto, alma e vida, néctar precioso, bebida dos 
deuses, maravilha criada pela mão dos homens sob 
inspiração directa dos céus, para onde a terra que o 
dá, em degraus parece subir?! E o vinho de pasto da 
Granja, Granjó, Valpaços e Murta, e o verde fresqui
nho de Monção, Cabeceiras de basto e Amarante, 
vinho também sem rival na Terra?

E que diversidade de doces! Os doces das romarias 
do Norte, o pãodeló, as fogaças, as filhoses!

Entre o Douro e o Tejo há uma região tão rica 
como pitoresca e não inferior à região nortenha. 
Temos nela o queijo da serra da Estrela, queijo sabo
roso e digno dos maiores gastrónomos.

E podemos encontrar em Lamego presuntos e 
vinho espumoso, em Aveiro ovosmoles e mexi
lhão, em espinho conservas, em Coimbra lampreias, 
arrufadas, pastéis de Santa Clara e manjar branco, 
em Tentúgal pastéis, na Bairrada maravilhoso leitão 
assado, em Peniche e Cascais lagosta e mexilhão sem 
rival, camarão como o do Porto, em Peniche ainda, 
uma preciosa sopa de congro, na Murtosa carnes de 
porco, rojões e enchidos soberbos, no Ribatejo a 
caldeirada de Sável, em Viseu os míscaros, o esplên
dido azeite em santarém e Castelo Branco, a exce
lente manteiga em Sintra e Avanca, sal em Aveiro, e 
quanta maravilha!
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Cerimónias 
Capitulares

Capítulo da Confraria dos Sabores da Abóbora | 12-01-2013

Janeiro

Capítulo da Confraria de S. Gonçalo de Aveiro | 12-01-2013

Capítulo da Confraria da Fogaça da Feira | 19-01-2013

Portugal, que tem quase todos os vegetais e é 
indescritivelmente rico em peixes, moluscos e crus
táceos, tem pratos comuns a todas as regiões do 
país, e os seus cozinheiros sabem confeccionar toda 
a sorte de cozinha internacional, sem dificuldades 
de maior. As suas frutas são inúmeras, possuindo 
mesmo soberbíssimos ananases e saborosas bana
nas, que recebe dos Açores e Madeira, sendo que 
o gastrónomo exigente poderá beber na excelência 
das suas quatro qualidades: sercial, verdelho, boal e 
malvasia, e que é universalmente conhecido!

Que se pode encontrar de bom que Portugal não 
tenha?

Até em doces este país é grande. Cada terra da 
província não terá um prato novo de carne ou uma 
maneira sua de condimentar um arroz, mas tem com 
certeza uma receita original de um doce, de um 
massapão, de uns fios de ovos.

São populares o seu arrozdoce, o seu bolorei, 
feito pelas festas dos Reis, as suas broas de Natal (de 
milho, de espécie e Castelar), o seu pãodeló de 
Alfeizerão, de Margaride, de Ovar e de Peniche, 
tão célebre como as suas rendas. Quem não conhece 
os seus pastéis de feijão de Torres Vedras, as suas 
ca    vacas das caldas, as queijadas de Sintra, os fios de 
ovos de Abrantes, o nógado e os morgados e dons
rodrigos do Algarve, a sua torta de Viana, as frigi
deiras de Braga, morcelas de Arouca, o seu touci
nhodocéu, o bombocado, as barrigasdefreira, 
as fatias douradas, as lampreias de ovos, os sonhos 
e as filhoses, o folar, o doce de chila, os pingos de 
to    cha, o leitecreme, os melindres… Seria um nunca 
acabar de coisas boas, coisas inesquecíveis aos olhos e 
ao paladar.

A cozinha portuguesa é maravilha. Maravilha 
com    pleta, porque do aperitivo ao café tudo tem 
seu, saboroso e farto. Terra onde o excelente azeite 
e a saborosíssima manteiga servem para tudo, onde 
ainda há repugnância em usar óleos e gorduras, mes 
mo entre as classes pobres, como não querem que 
tudo seja excelente e apetitoso!

Estrangeiro, se Portugal descobriu o mundo e foi 
em naus de minúscula tonelagem através da vastidão 
dos mares até à longínqua Índia, à China e ao Japão 
remotos, porque não vem a tua inteligência e o teu 
fino paladar de gastrónomo descobrir uma região 
gastronómica quase virgem, recatada e desconhe
cida, terra farta, onde tudo é bom, saboroso, con
vidativo, e onde se desconhecem, como preço, os 
números astronómicos de algumas terras de fama?”
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Fevereiro

Capítulo da Confraria do Bucho Raiano | 09-02-2013

Março

Capítulo da Confraria Gastronómica dos Aromas e Sabores Raianos | 02,03-03-2013

Capítulo da Confraria Gastronómica dos Aromas e Sabores Raianos | 02,03-03-2013

Capítulo da Confraria Gastronómica do Bacalhau | 26-01-2013

Capítulo da Confraria Gastronómica do Frango do Campo | 26-01-2013

Capítulo da Confraria Gastronómica dos Enchidos | 26-01-2013
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VI Capítulo da Confraria Gastronómica de Sever do Vouga | 09-03-2013

Capítulo da Confraria Queijo Serra da Estrela | 09-03-2013

VII Capítulo da Confraria do Bolo de Ançã | 16-03-2013

Capítulo da Confraria Gastronómica do Leitão da Bairrada | 23,24-03-2013

Capítulo da Confraria Gastronómica dos Aromas e Sabores Raianos | 02,03-03-2013

Capítulo da Confraria Gastronómica dos Aromas e Sabores Raianos | 02,03-03-2013

Capítulo da Confraria Enogastronómica Sabores do Botaréu | 03-03-2013

Capítulo da Confraria Gastronómica “As Saínhas de Vagos” | 09-03-2013



Abril
13

Confraria das Almas Santas da Areosa e do Leitão – Aguada de Cima

Capítulo da Real Confraria da Cabra Velha – Miranda do Corvo

14
Confraria Gastronómica do Abade – Braga

23
Confraria do Queijo de S. Jorge – Açores

26–28
Academia Madeirense das Carnes/Confraria Gastronómica da Madeira – Madeira

Maio
04

Confraria do Queijo do Rabaçal – Ansião

11
Confraria dos Enchidos – Góis

18
Confraria Gastronómica Pinhal do Rei – Leiria

Confraria Gastronómica do Mar – XIV Capítulo

19
Confraria Gastronómica de Almeirim – VIII Capítulo

Junho
01

Confraria dos Sabores de Coimbra - Coimbra

15
Confraria Gastronómica do Concelho de Ovar – Ovar

16
Confraria dos Amigos da Geropiga de Moinhos e Arredores

22
Confraria Gastronómica da Maçã Portuguesa

29
Confraria da Broa de Avintes – Avintes


