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“ A ressurreição de Cristo”

Peter Paul Rubens
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Mais do que as diferenças apaixonam-me as semelhanças. 
De um céu azul húmido do Minho viajamos até ao céu 
algarvio de um azul intenso e luminoso sempre com 

a certeza de que a mudança de paisagem e de clima revelam 
muitos pedaços de Portugal diferentes no comer, no cantar, no 
rezar, no trabalhar e no festejar.

Contudo, é fascinante como na diversidade encontramos uma 
deliciosa unidade. Se o Algarve é mediterrânico onde a figueira 
e a amendoeira ainda hoje deixam memória pela importância 
dos seus frutos no receituário algarvio, lindo é perceber que 
na terra quente dos afluentes do Douro vamos encontrar a 
presença daquelas árvores de fruto numa relevância quase 
como um decalque da paisagem do sul. Tanta distância e, 
afinal, tanta proximidade. 

Vem isto a propósito, não da Páscoa que se aproxima e que já 
nos faz pensar nas amêndoas, mas da paisagem deslumbrante 
das amendoeiras em flor, neste caso no Douro quente e 

solarengo. Para quem nunca viu é quase um pecado estar tão 
perto e nunca ter admirado tal espetáculo natural. Para quem 
já viu, é com pressa que o pensamento viaja até aquele Douro 
Superior e mata saudades dos amendoais e das pétalas a cobrir 
um chão que cheira a terra orvalhada. É a paz que lava a alma e 
nos leva a sentir a vida com a brevidade de uma pétala de uma 
amendoeira, linda mas breve.

Mas a história não fica por aqui, na paisagem que tanto nos 
faz respirar ofegantemente como nos faz suspirar, é preciso 
perceber o círculo perfeito. Se no Algarve, a presença mourisca 
nos deixou de herança um trabalhar fino e magistral do açúcar 
com a amêndoa que resultou numa doçaria de extraordinária 
perfeição, no Douro são as Amêndoas Cobertas de Torre de 
Moncorvo que nos fazem perceber que o povo sabe sempre 
fazer o melhor com aquilo que tem. No Algarve, os doces de 
amêndoa são sumptuosos, em Torre de Moncorvo surpreende 
a imagem mimosa das Amêndoas Cobertas. Até parecem 

AS AMÊNDOAS COBERTAS DE MONCORVO
Artigo

Olga Cavaleiro

“...a presença mourisca nos deixou 
de herança um trabalhar fino e 

magistral do açúcar ...”
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as flores das giestas que, pela Primavera, rebentam pelos 
caminhos. Pequenos pontinhos brancos, os chamados bicos, 
formam-se, por ação da calda de açúcar, num engenhoso 
remexer das amêndoas até as cobrirem totalmente.

Em movimentos lentos e ritmados, são as amêndoas regadas 
pela calda tendo que ser imediatamente revolvidas para 
que aquela não se acumule sobre uma parte, mas que vá 
solidificando em forma de minúsculos pontos brancos. E o 
mais belo é ver as “cobrideiras” pacientemente a revolverem 
as amêndoas em bacias de cobre aquecidas por uma fonte de 
calor num gesto de “incompleto remar” nos dizeres locais. Nos 
dedos usam dedais de costura, dizem que para proteger e para 
ajudar os biquinhos. O certo é que tal pormenor faz com que 
não seja só o olhar, mas seja também o ouvir. É um marulhar 
que solta no encontro do metal dos dedais com as amêndoas 
que caem docemente sobre a bacia de cobre.  

A singularidade desta amêndoa coberta levou ao 
reconhecimento da IGP e à sua proteção no âmbito nacional 
e comunitário. Já no que respeita à profissão de “cobrideira”, a 
mesma tem sido alvo de valorização pelas instituições locais 
de forma a não se perder o saber-fazer de todo o processo de 
produção, mas garantir a sua transmissão às gerações mais 
jovens.

Porque esta é uma história em forma de um círculo perfeito, 

termino como acabo, a falar dos amendoais cujas amêndoas, 
no Douro, assumem um reconhecimento DOP. Deliciosos são 
as designações das variedades. Parada, Casa Nova, José Dias, 
Dona Virtude, Bonita de São Brás, Boa Casta, Amêndoa de Um 
Grão. Quer-me parecer que este é um bom início para outras 
histórias…

“... o mais belo é ver as “cobrideiras” pacientemente a 
revolverem as amêndoas em bacias de cobre...”
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1. de FoRma sucinta deFina as linhas mestRas do PatRimónio cultuRal 
gastRonómico, ou de PRodutos que a conFRaRia do PResunto e da 
cebola do vale do sousa PReseRva, investiga e divulga.

– A Confraria do Presunto e da Cebola do Vale do Sousa 
– CPCVS, constitui-se com o objectivo de valorizar o 
promover dois produtos com uma importância marcante 
na economia das famílias e das instituições religiosas, 
desde tempos imemoriais, na região.

Existem registos escritos que testemunham a realização 
de feiras na idade média, onde principalmente a cebola 
que era produzida nos campos férteis adjacentes à 
malha urbana da então denominada Vila de Arrifana 
de Sousa era comercializada quer pelos agricultores 
de um modo geral, quer pelos frades Capuchinos do 
Mosteiro de Santo António dos Capuchos, que, citando 
o historiador José Fernando Coelho Ferreira, “produziam 
cebolas em quantidade para as venderam na feira, o que 
levou muitos lavradores da zona a fazê-lo também”. 

Existem igualmente registos que demonstram, por 
exemplo, a grande importância que a criação do porco 
tinha para a sobrevivência das famílias, traduzida 
sobretudo nas crenças e mitos populares que se foram 
criando pelos medos então existentes quanto à sua 

capacidade de sobrevivência até estarem prontos para 
serem sacrificados. O historiador José Fernando Coelho 
Ferreira, na sua publicação “PENAFIEL HÁ CEM ANOS” 
refere que “Em Penafiel, quando nasce uma ninhada de 
porcos, é preciso pôr logo, na porta da corte, pelo lado 
de fora, (na zona urbana do burgo as cortes existiam 
no andar térreo das habitações) uma cruz feita com 
fermento de pão, e dentro da corte, um ramo de aipo e 
arruda. O fermento, que também se chama crescente, é 
para os porcos crescerem e ao aipo e a arruda são para o 
Diabo não entrar com eles.”

Por tudo quanto referi atrás, a CPCVS assumiu de corpo 
e alma este legado imperdível que nos chegou de 
geração em geração e que queremos preservar, divulgar 
e conferir-lhe novas dinâmicas de acordo com os tempos 
em que vivemos.

2. como PodeRia aPResentaR a vossa conFRaRia?

– A CPCVS é uma Confraria ainda jovem, (foi constituída 
por escritura pública em 4 de Abril de 2013) mas tem já 
um lastro de trabalho feito, muito grande. Assumimo-nos 
como uma Confraria muito dinâmica, com objectivos e 
propósitos bem definidos e delineados. Ao longo destes 
seis anos de existência

“... para a sobrevivência das 

famílias, traduzida sobretudo nas 

crenças e mitos populares que se 

foram criando ...“
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“... onde principalmente a cebola que era produzida nos campos férteis 

adjacentes à malha urbana da então denominada Vila de Arrifana de Sousa 

era comercializada quer pelos agricultores ...”
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já realizamos coisas que não estavam minimamente 
no nosso imaginário quando nos constituímos como 
Confraria Gastronómica.

Felizmente que tenho ao meu lado, desde o início, uma 
equipa que tem sabido com toda a maestria concretizar os 
projectos que abraçamos. Soubemos, em meu entender 
encontrar os parceiros certos para alavancarmos esses 
projectos e, sem falsas modéstias, afirmo que somos 
hoje uma das Confrarias Gastronómicas mais dinâmicas 
do nosso país.

3. sinteticamente exPlique a imPoRtância do vosso PRoduto na 
alimentação e na gastRonomia da comunidade, da Região, do País 
e/ou de outRos Países.

– Não será muito difícil atribuir, individualmente, um 
grau de importância elevado a cada um dos produtos 
que defendemos. Começando pela cebola, não é 
novidade para ninguém que poucos serão os pratos da 
gastronomia portuguesa em que a cebola não entrará na 
sua confecção.

Diria mesmo que a cebola é um dos seus elementos 
fundamentais. Depois há o seu consumo em cru, 
principalmente em saladas. E nesse capítulo, a cebola 
garrafal tem a particularidade única de poder ser 
consumida em abundância, uma vez que mesmo 
mantendo intacto o seu sabor, não é uma cebola ácida, 

pelo que não deixa um rasto de intensidade no hálito. 
Por brincadeira, dizemos que é uma cebola boa para ser 
consumida pelos namorados.

Quanto ao presunto, diria que o fumeiro desta região, 
quer pela sua preparação antes de entrar no processo 
de cura, quer pela forma como defumado, apresenta 
particularidades que lhe conferem um sabor identitário. 

Depois há a forma como ambos os produtos são 
apresentados à mesa. A cebola, que é cortada em quartos 
e salgada com sal grosso, para depois ser embebida 
numa espécie de molho com vinho tinto, vinagre tinto e 
umas gotas de azeite, preferencialmente apresentados e 
servidos num prato de barro, designando esta iguaria de 
“galinha branca”.

Quanto ao presunto, também servido preferencialmente 
num prato de barro, é cortado com maestria em 
pequenos gomos que devem conter um pequeno 
apontamento de gordura, para intensificar o sabor.

4. exPlique abReviadamente a oRigem desse(s) PRoduto(s) e/ou 
esPecialidades culináRias. FoRam objeto de classiFicação e/ou 
ceRtiFicação? 

– A origem destes produtos são do nosso território do 
Tâmega e Sousa que, atendendo à sua ruralidade, tem 
sempre teve na actividade agrícola, uma das principais 
fontes de subsistência das suas gentes. 

A CPCVS depois de um trabalho intenso e numa 
parceria feliz com a EPAMAC – Escola Profissional de 
Desenvolvimento Rural do Marco de Canaveses, que 
contou ainda com a participação e o envolvimento da 
ADERSOUSA – Associação para o Desenvolvimento Rural 
das Terras do Sousa, conseguiu a certificação da semente 
da Cebola Garrafal, que consta desde Janeiro de 2018, no 

“...  A cebola, que é cortada em quartos e salgada com sal 
grosso, para depois ser embebida numa espécie de molho 

com vinho tinto, vinagre tinto e umas gotas de azeite...”
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CNV – Catálogo Nacional de Variedades e no Catálogo 
Europeu de Produtos Agrícolas e Hortícolas. Temos ainda 
a ficha de produto que consta da plataforma Tradicional.
pt.

O nosso próximo passo, cujo processo está já bastante 
adiantado junto da DGAV – Direcção-Geral de Agricultura 
e Veterinária., será o de qualificar a Cebola com o selo 
comunitário IGP – Indicação Geográfica Protegida.

Quanto ao fumeiro, dispomos de um espaço próprio 
onde irá funcionar uma cozinha regional. Neste 
momento estamos numa fase adiantada da parceria que 
mantemos com a EPAMAC com vista a encontrarmos 
um tipo de suíno, a partir de diversos cruzamentos, que 
nos garanta um equilíbrio, quer em termos de gordura 
intracutânea, quer em termos de carne.

E já depois da entrada em funcionamento da cozinha 
regional, iremos procurar certificar a mar “Fumeiro do 
Tâmega e Sousa”,  conjuntamente com os criadores da 
região, tal como já o fazemos com os produtores de 
cebola garrafal.

5. nos caPítulos levados a eFeito Pela conFRaRia da bRoa 
d´avanca, que PRoPósitos PRivilegiam?

– Acima de tudo procuramos, com a solenidade que o 
momento requer, afirmar a nossa Confraria através da 
demonstração do trabalho que realizamos ao longo do 
ano. Esse é também o momento de acolhermos novos 
Confrades, que procurarmos imbuir do espírito e dos 
princípios que norteiam a nossa Confraria.

É claro que privilegiamos também os momentos de 
convivialidade, sobretudo com as Confrarias que nos 
visitam, de uma forma sóbria e sem exageros nem 
apontamentos de “folclore”  que infelizmente têm 

grassado um pouco por toda a parte e que servem 
sobretudo para denegrir o movimento confrádico aos 
olhos da opinião pública.

6. PaRa além dos caPítulos enumeRe outRas atividades levadas a 
eFeito com RegulaRidade Pela vossa conFRaRia. 

– A CPCVS para além das actividades que desenvolve ao 
longo do ano no sentido de consolidar o seu trabalho 
de afirmação e certificação do presunto e da cebola do 
Tâmega e Sousa, realiza mais alguns eventos de particular 
importância que dão boa visibilidade do trabalho que a 
Confraria desenvolve.

Anualmente e no último fim de semana do mês de Março, 
cumpre a tradição da matança do porco, num evento que 
envolve as autarquias da região, uma vez que o âmbito 
geográfico de intervenção da CPCVS se estende a toda 
a região do Tâmega e Sousa e rotativamente é feita uma 
parceria com a autarquia que acolhe esse evento.

Registamos ainda a realização anual da Festa da Cebola, 
por ocasião das Feiras de S. Bartolomeu, onde a CPCVS 
tem um papel de grande relevo na organização do 
Concurso da Cebola que mobiliza algumas dezenas de 
produtores. 

Por ocasião das festas natalícias realizamos um jantar de 
Natal que envolve os Confrades e os seus familiares, num 
convívio que ultrapassa as duas centenas de pessoas. 

“... consolidar o seu trabalho de afirmação e certificação 
do presunto e da cebola do Tâmega e Sousa, realiza mais 

alguns eventos de particular importância...”
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7. a conFRaRia tem PRoduzido e Publicitado tRabalhos de 
investigação e PRomoção dos PRodutos e do ReceituáRio local e 
Regional?

– Os trabalhos de investigação que a CPCVS tem levado a 
cabo, têm tido a preciosa colaboração da EPAMAC, nossa 
parceira desde o início e têm sido orientados de igual 
forma, quer para a fileira do presunto quer para a fileira 
da cebola garrafal.

As acções que nesse âmbito temos vindo a levar a 
cabo, são difundidos para a opinião pública através 
da imprensa escrita (não só local, como também de 
amplitude maior e até em alguns casos de Espanha), 
rádios locais, participação em programas de televisão e 
com maior intensidade nas redes sociais.

8. descReva Resumidamente qual o imPacto dessas atividades, ações 
e tRabalhos junto da autaRquia, outRas autoRidades, comunidade 
local e Região.

- As iniciativas e actividades que a CPCVS leva a cabo 
são impactantes, sobretudo junto da autarquia e da 
comunidade local, que lhe reconhecem dinamismo e 
capacidade de realização.

O trabalho que temos vindo a realizar ao longo destes 6 
anos têm vindo a ser reconhecidos pelas mais diversas 
formas por todas as entidades locais, que vêm na nossa 
Confraria uma espécie de embaixador do território.

A título de exemplo poderei referir que no passado 
mês de Junho foi celebrado um protocolo que envolve 
a nossa Confraria, a EPAMAC, duas escolas secundárias 
e o Município, com vista ao funcionamento, já a partir 
do ano lectivo de 2019/2020, de dois cursos técnico-
profissionais, nas áreas de Controlo e Qualidade 

Alimentar e Produção Agropecuária, nas instalações da 
CPCVS.

A ideia partiu da nossa Confraria e teve o melhor 
acolhimento das partes envolvidas e irá envolver uma 
franja considerável da comunidade local.

9. a vossa conFRaRia é habitualmente convidada PaRa estaR 
PResente ou PaRticiPaR em atos PRomovidos Pelo PodeR local, 
Regional, nacional?

É habitual a Confraria ser convidada para actos solenes 
levadas a cabo pela autarquia penafidelense, mas 
também por outras autarquias da região.

A título de exemplo, poderei referir que o Município 
de Castelo de Paiva convida anualmente a CPCVS para 
a cerimónia oficial da Feira de Vinho Verde, estivemos 
presentes em diversas iniciativas em Cabeceiras de 
Basto no âmbito do programa “Mosteiro de Emoções”, 
organizado por aquele Município, participamos como 
convidados especiais na Festa da Cebola em 2015, 
na freguesia do Caniço, na Ilha da Madeira e, há três 
anos e também no ano passado, estivemos na Câmara 
de Bordéus, onde participamos em diversas acções a 
convite de instituições daquela cidade francesa. 

Para além disto, temos firmadas parcerias com os 
Municípios e Cooperativas Agrícolas da região, com o 
objectivo de conseguirmos dar substância aos nossos 
projectos, parcerias essas que têm sido bastante 
profícuas em matéria de resultados. 

10. na sua oPinião o tRabalho desenvolvido Pela vossa 
conFRaRia é Reconhecido na comunidade e na Região?

– Como já tive oportunidade de referir atrás, o trabalho 
que temos vindo a desenvolver na promoção das fileiras
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do presunto e da cebola, tem sido credor do mais amplo 
reconhecimento das pessoas e das instituições. Prova 
evidente disso mesmo, é que a cada ano que passa 
aumentam os pedidos de adesão de novos Confrades 
à CPCVS, não só a nível individual como também 
institucional, prorrogativa que também está prevista nos 
nossos estatutos.

11. a conFRaRia tem PaRceRias ou PRotocolos de cooPeRação com 
outRas conFRaRias e/ou FedeRações/associações de conFRaRias? 

- A CPCVS integra a FPCG – Federação Portuguesa 
dasConfrarias Gastronómicas desde 2014, revendo-se 
totalmente nesta estrutura federativa das confrarias 
gastronómicas e nos objectivos que persegue. 
Actualmente ocupa uma das vice-presidências do seu 
conselho executivo.

Para além disso é também associada da ADERSOUSA 
– Associação para o Desenvolvimento Rural das Terras 
do Sousa, com quem mantém uma parceria para o 
desenvolvimento de projectos.

12. no ano 2000, a gastRonomia Foi classiFicada como PatRimónio 
cultuRal imateRial. que consideRações Faz desta classiFicação?

Vejo essa classificação como um reconhecimento e o 
corolário lógico das marcas identitárias de um povo, 
da sua cultura e das suas raízes. Há uma espécie de 
relação biunívoca entre aquilo que somos e aquilo que 
comemos.

Nascemos e crescemos em ambientes onde a 
alimentação que fazemos está umbilicalmente ligada 
à formação da nossa personalidade e da forma como 
somos como pessoas.

13. na sua oPinião Faz sentido PoRtugal aPResentaR uma 
candidatuRa da cozinha PoRtuguesa como PatRimónio cultuRal da 
humanidade?

– Para mim é um assunto inquestionável e provavelmente 
uma matéria incontornável. Apesar da sua pequenez, 
o território nacional é pontuado por fortes marcas 
de multiculturalidade o que faz com que tenhamos 
uma gastronomia muito diversificada e acima de tudo 
muito rica e apreciada. Basta reflectir um pouco para 
se perceber a importância que a cozinha portuguesa 
representa para a promoção turística do país. 

14. como deFiniRia a gastRonomia PoRtuguesa?

– Em poucas palavras, diria que a gastronomia 
portuguesa assenta na conjugação de elementos simples 
que entram na confecção de pratos que são construídos 
e finalizados com texturas e sabores intensos. 

15. que PaPel consideRa que a gastRonomia desemPenha na 
PRomoção tuRística do País?

– A Gastronomia é uma parcela determinante para o 
sucesso do chamado turismo cultural. Sabemos que 
Portugal é um país de fortes contrastes paisagísticos e 
culturais. De norte a sul, do litoral para o interior, são 
visíveis as assimetrias existentes. E essa diferenciação 
faz-se também pela gastronomia existente em cada 
lugar ou região que atravessamos.

A procura de factores de genuinidade ligados à cultura 
dos destinos turísticos, a par com questões ligadas aos 

“... o trabalho que temos vindo a desenvolver na 
promoção das fileiras do presunto e da cebola, tem sido 

credor do mais amplo reconhecimento das pessoas e das 
instituições...”
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níveis de segurança e ainda a relação existente entre a qualidade e o 
preço, fazem de Portugal um dos melhores e mais procurados destinos 
da Europa sendo que a sua gastronomia e os seus vinhos são muito 
apreciados e geradores de grandes níveis de satisfação entre os turistas 
que visitam o nosso país. 

O turismo gastronómico impulsiona e dinamiza também a economia 
dos lugares visitados, ao mesmo tempo que proporciona aos viajantes 
experiências inesquecíveis e acima de tudo um grande conhecimento e 
consequente ligação à zona que visitam.

16. como seRia Possível conseguiR a inteRnacionalização da nossa gastRonomia?

Penso que esta questão da internacionalização da gastronomia 
portuguesa é acima de tudo uma questão cultural. No nosso país 
exaltam-se mais os interesses próprios do que os interesses colectivos.

E ao longo dos anos não temos sido capazes de ultrapassar a 
mesquinhez dos nossos actos, pugnando por aquilo que realmente são 
os interesses colectivos. Somos ainda pouco agregadores e incapazes 
de gerar sinergias. Quando formos capazes de ultrapassar estas 
barreiras e as instituições públicas e os agentes que operam em toda a 
linha no turismo cultural se transformaram nos verdadeiros actores de 
uma missão conjunta, então poderemos em meu entender dar escala 
internacional à Gastronomia Portuguesa.
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ESCOLA DE HOTELARIA E TURISMO DE 
COIMBRA

Confraria Gastronómica de Almeirim

Confraria das Papas de S. Miguel

ESCOLA DE HOTELARIA E TURISMO DE 
LAMEGO

- Confraria da Doçaria Conventual de 
Tentúgal;
- Confraria das Papas de S. Miguel;
- Confraria Gastronómica “O Moliceiro”
- Confraria do Anho assado com arroz de 
forno

DIA NACIONAL

DA GASTRONOMIA PORTUGUESA 

VISITAS ÀS ESCOLAS DE HOTELARIA E TURISMO 
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A Federação Portuguesa das Confrarias 

Gastronómicas, organizou no passado dia 25 

de Fevereiro uma sessão de esclarecimentos 

sobre as iniciativas que a FPCG pretende desenvolver 

em colaboração com todas as associadas no decorrer do 

triénio de 2019-2021. A sessão contou com a colaboração 

na organização da Confraria da Pateira que para além 

da cedência do espaço da sua sede para a realização da 

reunião ainda presenteou todos os presentes com um 

maravilhoso jantar de sabores da região.

Mais uma vez reunimos para discutir os caminhos para 

o nosso propósito comum: fomentar o desenvolvimento 

local através das cozinhas e identidades regionais. O 

caminho será difícil mas está assegurado, liderados 

pelas confrarias, em breve, nas escolas, nas bibliotecas 

municipais, nas associações de desenvolvimento local 

irão nascer projetos de elevado valor social e comunitário. 

Bem-hajam a todos os presentes nessa sessão: 

Confraria da Caldeirada de Peixe e do Camarão de 
Espinho, 
Confraria Gastronómica da Amadora;
Real Confraria das Cebolas; Confraria da Doçaria 
Conventual de Tentúgal;
Confraria da Gastronomia do Ribatejo;
Confraria dos Sabores da Abóbora;
Confraria Gastronómica “As Saínhas” de Vagos;
Confraria Gastronómica do Cabrito e da Serra do 
Caramulo;
Confraria Enogastronómica Sabores do Botaréu;
Confraria das Papas de S. Miguel;
Confraria da Broa d´Avanca;
Confraria Gastronómica do Anho assado com arroz de 
forno;
Confraria Gastronómica “O Moliceiro”; 
Confraria dos Rojões da Bairrada com grelo e batata à 
racha;
Confraria das almas Santas da Areosa e do Leitão; 
Confraria Gastronómica da Gândara;
Confraria da Fogaça da Feira; 
Confraria dos Carolos e Papas de Milho.

SESSÃO DE ESCLARECIMENTOS SOBRE OS 
PROJECTOS FPCG PARA 2019-2021
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APRESENTAÇÃO INICIATIVAS 2019

Iniciativas a desenvolver Centro de 
Competências da Dieta Mediterrânica

Rota com base  estRada nacional 2 designada de: chaves a 
FaRo, a Rota do mediteRRânico.

- Identificar e valorizar produtos, práticas culinárias e 
receitas que integram o estilo de vida mediterrânico

 - Agregar as práticas do domínio do Património Cultural 
Imaterial (PCI) aos produtos e receitas inventariadas 

 - Criar incentivos para a dinamização de uma lógica 
comercial que dinamize a produção local e que esteja 
associada à DM que atravesse todo o território associado 
à EN2

- Criar um calendário EN2 Rota do Mediterrânico com a 
evidência dos produtos de maior destaque pelos vários 
meses do ano

- Associar a esta calendarização de produtos as respetivas 
festividades religiosas ou pagãs que podem servir de 
atrativo turístico, para além de uma grande promoção de 
consumo de produtos locais

 - Desenvolver uma rota de restaurantes EN2 Rota do 
Mediterrânico.

 Parceiros: Câmaras Municipais Associações de 
Desenvolvimento Local Confrarias Associações Culturais 
ou outras Associações de produtores 

“vamos aPRendeR a cozinhaR Peixe”  -  1º ciclo

- Propor a mudança de comportamentos no que diz 
respeito ao consumo de peixe 

- Apresentar as diferenças de aparência entre os vários 

peixes, crustáceos e moluscos 

- Apresentar o receituário tradicional associado ao peixe, 
moluscos, crustáceos 

- Divulgar os “sabores do mar” 

 Parceiros: Confrarias Portuguesas, Escolas 
1º ciclo do Ministério da Educação, Associações de 
Desenvolvimento Local, Associações Culturais;

aRca de saboRes mediteRRânicos na PlataFoRma tRadicional.Pt

- Propomos a inclusão de um novo separador na 
dita plataforma denominada de “Arca de Sabores 
Mediterrânicos”. 

- Autonomizar a informação relacionada com produtos 
e receituário associados à DM facilitando a consulta por 
parte do público em geral e de especialistas

- Valorizar o conjunto alargado de práticas, produtos e 
receituário associado à DM no contexto nacional e de 
forma transversal a todo o território continental e insular

 - Contribuir para a divulgação de informação associada 
à DM 

- Criação de arquivo de registo vídeo e áudio sobre 
práticas culturais ou outras associadas à DM 

 Parceiros:  DGADR, FPCG, Federação Minha Terra,  
Associações culturais, Câmaras Municipais

FoRmação nas escolas de hotelaRia:

- Divulgar entre este público receituário e técnicas de 
preparação tradicionais

- Transmitir conhecimentos culturais e históricos que 
permitam a contextualização do receituário na sua 
apresentação ao público dando azo à elaboração de uma 
“história” (story telling).

 Parceiros: Escolas de Hotelaria e Turismo da 
Rede do Turismo de Portugal, Escolas de Hotelaria do 
Ministério da Educação, Escolas de Hotelaria dos Centros 
de Formação, Confrarias;

À volta do mediteRRâneo”

- Divulgação de informação sobre a Dieta Mediterrânica 
nas Universidades Séniores. 

- Simultaneamente, deverá ser feita uma recolha de 
práticas e conhecimentos do PCI associadas à DM numa 
tentativa de integração dos séniores na vida ativa. 

 Parceiros: FPCG, Universidades Séniores, 
Confrarias

a “dm na voz da minha avozinha”

- Considerando o magnífico património de histórias, 
contos, músicas, lenga-lengas, etc que os mais velhos 
dominam, podemos proporcionar o encontro entre 
gerações onde possa ser transmitido esse mesmo 
conhecimento. Simultaneamente, com a recolha 
vídeo e áudio, esse património poderá ser mais tarde 
inventariado e classificado. 

- Assim, propomos encontros nas Bibliotecas Municipais 
para recolha de elementos do PCI relacionados com a DM 
favorecendo a integração dos mais velhos na sociedade 
ativa. 

- Proporcionar o encontro e diálogo entre gerações 
favorecendo a troca de conhecimentos - Recolha 
de elementos do PCI para posterior caraterização e 
classificação 

 Parceiros: Bibliotecas Municipais Escolas do 1º 

Ciclo Confrarias
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No dia 29 de março em Penacova, realizou-se a 

Assembleia Geral de apresentação do relatório 

de actividades e contas relativas ao ano de 2018 

da FPCG (e que publicamos na integra).

Confraria da Gastronomia do Ribatejo;
Confraria Gastronómica O Moliceiro;
Confraria da Fogaça da Feira;
Confraria do Queijo Serra da Estrela;
Real Confraria do Maranho-,
Confraria da Lampreia de Penacova;
Confraria das Almas Santas da Areosa e do Leitão;
Real Confraria da Cabra Velha;
Confraria Gastronómica “Gastrónomos dos Açores”;
Confraria Gastronómica da Gândara “Aromas e Sabores 
Gandareses”;
Confraria Gastronómica “O Rabelo”;
Confraria do Queijo do Rabaçal;
Confraria do Bucho de Arganil;
Confraria Gastronómica do Cabrito e da Serra do 
Caramulo;

Confraria da Broa d’Avanca;
Confraria do Bolo de Ançã;
Confraria das Papas de S. Miguel;
Confraria da Doçaria Conventual de Tentúgal;
Confraria do Anho Assado com Arroz no Forno;
Confraria Gastronómica “As Saínhas de Vagos”;
Confraria do Chícharo;
Confraria Sabores da Abóbora;
Confraria do Vinho de Lamas;
Confraria dos Rojões da Bairrada com Grelo e Batata à 
Racha;
Confraria do Presunto e da Cebola do Vale do Sousa;
Confraria dos Sabores Poveiros;
Confraria dos Carolos e Papas de Milho;
Confraria do Cabrito Estonado;
Confraria do Pão, da Regueifa e do Biscoito de Valongo;
Confraria Enogastronómica Sabores do Botaréu;
 Confraria da Caldeirada de Peixe e Camarão de Espinho;
 Confraria do Torresmo Beirão; Confraria do Melão Casca 

de Carvalho

ASSEMBLEIA GERAL DE APRESENTAÇÃO DE 
RELATÓRIO E CONTAS DE 2018
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FEDERAÇÃO PORTUGUESA CONFRARIAS GASTRONOMICAS
  Contribuinte: 507889690

  Moeda: EUR

BALANÇO (Individual ou consolidado) em 15 de 2018
Rubricas Notas 2018 2017

A T I V O 
 Ativo não corrente

Subtotal 0,00 0,00
 Activo corrente
     Inventários   2 906,25 2 906,25
     Créditos a receber  2 100,00 900,00
     Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros  19 220,86 15 819,00
     Outros ativos correntes  3 809,80 2 555,20
     Caixa e depósitos bancários  37 281,72 27 804,35

Subtotal 65 318,63 49 984,80
Total do ativo 65 318,63 49 984,80

F U N D O S  P A T R I M O N I A I S  E  P A S S I V O
 Fundos Patrmoniais
    Fundos   24 888,00 23 888,00
    Reservas  6 618,47 6 618,47
    Resultados transitados  -14 198,36 -21 422,90

Subtotal 17 308,11 9 083,57
    Resultado líquido do período  18 253,80 7 224,54

Total do capital próprio 35 561,91 16 308,11

Passivo
  Passivo não corrente   

Subtotal 0,00 0,00
  Passivo corrente  
    Fornecedores  28 072,66 32 646,66
    Estado e outros entes publicos  199,80 185,48
    Financiamentos obtidos  450,00 650,00
    Outros passivos correntes  1 034,26 194,55

Subtotal 29 756,72 33 676,69
Total do Passivo 29 756,72 33 676,69

Total dos fundos patrimoniais e do passivo 65 318,63 49 984,80

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência ____________________________

O Contabilista Certificado ____________________________

FEDERAÇÃO PORTUGUESA CONFRARIAS GASTRONOMICAS
Moeda: EUR

Contribuinte: 507889690

Demonstração dos resultados por naturezas em 13 de 2018
(ESNL)

Rendimentos e Gastos Notas 2018 2017

  Vendas e serviços prestados 75 102,00 74 734,00
  Subsídios, doações e legados à exploração 0,00 0,00
  Variação nos inventários da produção 0,00 0,00
  Trabalhos para a própria entidade 0,00 0,00
  Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 0,00 0,00
  Fornecimentos e serviços externos -51 953,93 -59 125,39
  Gastos com o pessoal -11 093,40 -10 357,14
  Ajustamentos de inventários (perdas/reversões) 0,00 0,00
  Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 0,00 0,00
  Provisões (aumentos/reduções) 0,00 0,00
  Provisões especificas (aumentos/reduções) 0,00 0,00
  Outras imparidades (perdas/reversões) 0,00 0,00
  Aumentos/reduções de justo valor 0,00 0,00
  Outros rendimentos 6 200,00 2 400,00
  Outros gastos -0,87 -425,95

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 18 253,80 7 225,52

  Gastos / reversões de depreciação e de amortização 0,00 0,00

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 18 253,80 7 225,52

  Juros e rendimentos similares obtidos 0,00 0,00
  Juros e gastos similares suportados 0,00 -0,98

Resultado antes de impostos 18 253,80 7 224,54

  Impostos sobre o rendimento do período 0,00 0,00

Resultado líquido do período 18 253,80 7 224,54

Contabilidade - (c) Primavera BSS
0,00 0,00A Administração/Gerência ____________________________

O Contabilista Certificado ____________________________
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É com imenso gosto que, mais uma vez e 
correspondendo ao convite honroso, mas sobretudo 
amigo, da Presidente da Federação Portuguesa 

das Confrarias Gastronómicas, a minha querida amiga 
Olga Cavaleiro, venho a uma Sessão desta dinâmica 
e prestigiada Federação. Desta feita para apresentar 
um livro, um bonito livro, que nos permite viajar por 
Portugal através das nossas confrarias, de Norte a Sul, de 
Este a Oeste. O livro chama-se exactamente «Confrarias 
de Portugal», foram suas Autoras Ana Catarina André 
(texto) e Marisa Cardoso (fotografias) e é editado pela 
Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas.

Por aquilo que me foi dado ver, trata-se de um livro não 
apenas bonito, mas também útil. Vejamos:

Nele são tratadas 56 confrarias gastronómicas e 
algumas báquicas (uma curiosidade: uma região, Lisboa, 

apresenta apenas 2 confrarias, ambas báquicas). Este 
livro resulta de um trabalho de cerca de 6 meses, que 
levou as Autoras a percorrer o país de lés-a-lés, visitando 
47 localidades e rolando 13 mil quilómetros!

Para a apresentação de cada uma das confrarias, é-nos 
dada uma espécie de ficha técnica descritiva de cada 
uma (sua geografia de pertença, ano da fundação, 
número de confrades, produto que protege e defende, 
descrição detalhada do traje e das insígnias e algumas 
curiosidades associadas), são contadas algumas estórias 
das confrarias tratadas, das suas origens, dos seus 
produtos e dos seus confrades e do património e da 
cultura que lhe está associada.

Acompanham os textos fotografias muito bonitas, 
muitas delas devidamente encenadas com os confrades 
envergando orgulhosamente os seus trajes. Tenho pena 

APRESENTAÇÃO DO LIVRO CONFRARIAS DE 
PORTUGAL 

O último ponto desta Assembleia Geral foi a apresentação do Livro “Confrarias 
de Portugal”, um projecto comum da FPCG e de dezenas de confrarias de Por-
tugal a apresentação do livro esteve a cargo do Confrade OPTIMUS CONVIVA 

das Confrarias de Portugal, Dr Manuel Cabral. 
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que algumas fotografias não estejam mais puxadas na 
mancha do livro, dando-lhes ainda mais força.

Ouçamos as Autoras falarem, na primeira pessoa, 
sobre os objectivos deste trabalho que desenvolveram: 
“contar a história de tantas pessoas que, ao longo dos 
séculos, utilizaram os recursos disponíveis para criar 
iguarias únicas; e dar a conhecer como muitos desses 
produtos ou pratos teriam desaparecido sem o trabalho 
desenvolvido pelas confrarias”.

Por tudo isto, atrevo-me a dizer que as Autoras foram 
verdadeiramente privilegiadas por lhes ter sido dado 
acesso à intimidade de tantas confrarias que trataram, a 
muitas das suas vivências, segredos até, e a muitos dos 
seus responsáveis, nas práticas – e nas provas… - dos 
respectivos produtos. Puderam ver, sentir, cheirar, provar 
e conversar no ambiente envolvente de cada uma das 
confrarias.

Não conheço os critérios que ditaram a presença 
das confrarias neste livro. Sei que as confrarias aqui 
tratadas estão longe de esgotar o seu universo, que é 
bem alargado, pois elas correspondem à vontade de as 
pessoas se unirem em torno de objectivos de preservação 

e de promoção de um produto ou de um prato, ou à 
simples necessidade natural de promover o encontro 
à volta da mesa, de uma ideia, de uma personalidade. 
Varrendo o livro, constatamos a presença de 1 confraria 
dos Açores, 19 do Norte de Portugal, de 28 do Centro, 
2 de Lisboa, 5 do Alentejo e Ribatejo e 1 do Algarve. O 
livro trata sobretudo de confrarias gastronómicas, o que 
mostra bem a dinâmica destas. É pena que não haja 
mais cruzamentos sinérgicos entre confrarias, sobretudo 
entre confrarias gastronómicas e vínicas.

Confesso a minha incúria por não ter feito, eu próprio, 
um levantamento alargado das confrarias existentes 
no país – as quais não são muito antigas pois, como 
sabemos, antes de Abril de 74 não era possível registar 
uma associação com o nome de confraria, por causa 
da possível confusão com as confrarias de carácter 
religioso. Mas seria interessante cotejar as confrarias 
presentes no livro e as realmente existentes e activas, 
quer globalmente, quer por regiões. Por outro lado, 
parece que a divisão geográfica das confrarias tal como 
é apresentada neste livro, se aproxima mas não equivale 
às regiões-plano.

Seria útil conhecer os critérios da divisão geográfica. 

“... raivoso, contorcido, queimado 
por um sol de fogo ou por um frio de 

neve...”



Finalmente, de assinalar a predominância das confrarias da região Centro, facto ao qual 
não será estranho a dinâmica da presidente da Federação das Confrarias Gastronómicas 
e da “sua” Confraria dos Pastéis de Tentúgal (sem desmerecer nenhuma das outras, é 
claro), bem como a do presidente do Turismo do Centro, o meu amigo Pedro Machado, 
o qual também assina um texto a prefaciar esta obra.

Poderia ficar-me por aqui, apresentado que está, pelo menos formalmente, o livro 
que hoje aqui nos convoca. No entanto, permito-me abusar um pouco mais da vossa 
paciência, pois o ambiente é propício para uma reflexão em conjunto sobre as confrarias 
e tudo aquilo que elas significam e representam.

Por isso, peço emprestada à Olga Cavaleiro a primeiríssima frase do seu bonito texto 
introdutório desta obra, quando diz que “o território marca-nos”. Alguém que, como 
eu, publicou 2 livros intitulados exactamente, «Territórios do Vinho», tem obrigação 
de compreender muito bem esta asserção que, não apenas neste texto, mas noutros 
textos e discursos da Olga Cavaleiro tão bem justificado está: “o território marca-nos”.

Peço é licença para ir um pouco mais além, afirmando que, quando tem certas 
características e estas são bem trabalhadas, o território é marca. E, ser marca, não sendo 
condição necessária nem condição suficiente, é uma imensa vantagem competitiva 
para os territórios e/ou para os produtos.

Ora é aqui que o papel inigualável que as confrarias desempenham deve ser 
particularmente aproveitado, na medida em que estudam os produtos e as práticas 
tradicionais, associando-os à história, ao património, às tradições, numa palavra, à 
cultura de uma região. 

É por isso que as confrarias têm sempre uma vertente material e outra vertente 
imaterial. Material, nos produtos que estuda, preserva e promove, ou seja, no que 
comemos e no que bebemos e nos eventuais acessórios que os rodeiam. Imaterial, 
no saber-fazer, nas práticas culturais, consuetudinárias, transmitidas de geração em 
geração ou repescadas de algum esquecimento colectivo, motivado muitas vezes 
pelos ventos fugazes da modernidade e outras vezes pelo abandono a que são votadas 
algumas regiões do país – e não apenas do interior, como se diz comummente, mas 
todas aquelas que são esquecidas pelos terreiros do paço que não existem apenas em 
Lisboa, mas em bem mais locais do país que julgamos.

É imaterial também pela mesa, pelo estar à mesa, pelo encontro, pelo convívio, pela 
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troca de experiências, pela conversa e pelos silêncios, 
pelos olhares e pelas expressões dos convivas. E ainda 
pela forma como as confrarias representam as suas 
terras, as suas origens, através da apresentação dos seus 
e também nossos produtos, dos seus trajes, dos seus 
usos e costumes.

Donde ser legítimo pensar as confrarias como uma 
espécie de secretaria de estado das localidades e dos 
produtos de Portugal, ou mesmo da cultura portuguesa. 
As confrarias são embaixadores, são dinamizadoras da 
promoção, instrumentos de união e instrumentos de 
conforto, uma espécie de útero úbere das nossas terras, 
das nossas gentes, dos nossos produtos.

De facto, conhecer as confrarias é conhecer Portugal, 
é conhecer as profundezas da nossa identidade e do 
nosso carácter. Através das confrarias, conhecemos não 
apenas os produtos locais, como também o processo de 
produção. Com sorte, conhecemos ainda as terras de 
origem, as práticas tradicionais e, sobretudo, as pessoas 
que dão corpo, mas que também dão alma a esses 
produtos.

Quer tudo isto dizer que as confrarias prestam um 

serviço inestimável ao turismo, a essa actividade que 
teimam em classificar como indústria. Com efeito, o 
turismo, quer nacional, quer internacional, alimenta-
se do que o país, do que cada país, tem para oferecer, 
seja pelas suas características naturais (com a paisagem, 
o mar e os rios, as planícies e as montanhas), seja pelas 
suas características culturais, isto é, aquelas que são 
moldadas pela intervenção do homem.

O património edificado é o exemplo mais usual, mas o que 
seria do nosso país sem os produtos que a terra dá com 
“o esforço e o trabalho do homem” e a sua transformação 
nos alimentos, mais simples ou mais elaborados?

Aparece-nos neste estádio a nossa gastronomia, cada 
vez a merecer maior cuidado e atenção, cada vez a gerar 
maior valor acrescentado. Sem esquecer, evidentemente, 
que a gastronomia, por mais simples que seja (e falta 
saber como interpretar, neste campo como noutros, o 
conceito de simplicidade…), requer o maior cuidado no 
serviço.

O serviço associado à gastronomia pode ditar o seu 
sucesso ou a sua morte. Continuando este nosso percurso 
para montante, poderíamos ainda referir todo o ensino 

“... falta saber como interpretar, 
neste campo como noutros, o 
conceito de simplicidade...”
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e formação ligado à gastronomia, as questões ligadas 
à marca, às denominações de origem e às Indicações 
geográficas protegidas, ou os estudos, mais ou menos 
científicos, que sobre ela se debruçam.

Evidentemente que não concebo – acho até que não é 
concebível! – gastronomia sem vinhos. Com os vinhos, 
entramos noutro capítulo da geografia dos saberes e 
dos sabores, no qual Portugal dá cartas. Neste sector, 
Portugal é maior do que ele próprio. Basta constatarmos 
que, tendo Portugal a dimensão, a população e o peso 
económico que tem, no sector vitivinícola, Portugal 
situa-se nos dez primeiros lugares do pódio mundial 
em quase todos os principais indicadores: superfície de 
vinha, produção de vinho e exportações. Sem esquecer 

que somos o segundo país no que respeita ao número 
de castas e com números crescentes no enoturismo. Por 
muitas dificuldades que tenhamos, e temos, estamos 
claramente perante um sector que nos dá muitas alegrias

Isso mesmo foi muito recentemente reconhecido 
quando o Turismo de Portugal anunciou novas e 
reforçadas verbas para o enoturismo. Quando ouço este 
tipo de anúncios, não consigo evitar sentimentos algo 
contraditórios. Por um lado, fico contente com a aposta 

dos poderes públicos, das políticas públicas, nestas áreas 
(e, como podem reparar, falo sempre de gastronomia e 
vinhos de forma associada, conjunta, quase simbiótica). 
Por outro lado, questiono-me sempre: porquê só agora? 

Não era evidente desde há alguns anos o potencial de 
crescimento, em número e em valor, destes sectores? E 
também por causa da forma unívoca como estas análises 
são feitas. Enoturismo é, em si, um conceito estreito, não 
apenas porque lhe falta a sua irmã-siamesa gastronomia, 
que lhe é ínsita, como lhe faltam todos os outros factores 
e sectores sem os quais não vive: a natureza, o ambiente, 
a paisagem, o património, o desporto, a aventura, o 
artesanato, a segurança, etc., etc.

A verdade é que ninguém ou muito pouca gente 
se desloca só por causa da vinha e do vinho e da 
gastronomia. Mas não vive sem eles. E eles são uma parte 
importantíssima da experiência que o turista vivência, 
e é por causa destes factores que ele vai ou não voltar, 
ele vai ou não recomendar o destino. O enoturismo, ou 
o turismo, se quisermos, é um produto naturalmente 
múltiplo, complexo e rico, que deve ser visto de forma 
transversal, holística.

Evidentemente que a abordagem sectorial das políticas 
públicas e, também, a gestão dos fundos comunitários, 
não ajuda em nada, antes pelo contrário, esta abordagem 
holística. Mas é isso que é necessário fazer.

Voltando ao nosso livro, quero felicitar vivamente a 
Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas 
por mais esta iniciativa e dizer-lhes que o «Confrarias de 

“... eles são uma parte importantíssima da experiência que 
o turista vivência, e é por causa destes factores que ele vai 

ou não voltar, ele vai ou não recomendar o destino ...”



Portugal», por ser um livro sobre confrarias, é um livro sobre pessoas. Se podemos dizer 
que não há confrarias sem os produtos (que, normalmente, lhes dão o nome), também 
podemos dizer que não há produtos sem pessoas, pelo que as confrarias são sobretudo 
as pessoas, os seus associados, os seus confrades.

O nosso povo diz que “à mesa não se envelhece” – ditado que muito prezo, pois 
venho de uma família grande, que tem na mesa não apenas o seu sustento físico, mas 
sobretudo o seu sustento moral e espiritual. E é exactamente isso que as confrarias 
fazem: convidam-nos para a mesa. O que quer dizer que nas confrarias e com as 
confrarias corremos o risco … de não envelhecer!

Muito obrigado.

Manuel de Novaes Cabral

A noite culminou num jantar, onde foi possível degustar a famosa lampreia e cabrito à 
moda de Penacova. Deixamos um agradecimento especial à Confraria da Lampreia de 
Penacova pela forma como organizou os vários momentos.
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Miguel Torga - A Criação do Mundo

PÁSCOA

Um dia de poemas na lembrança
(Também meus)
Que o passado inspirou.
A natureza inteira a florir
No mais prosaico verso. 
Foguetes e folares,
Sinos a repicar
E a carícia lasciva e paternal
Do sol progenitor
Da primavera.
Ah, quem pudera
Ser de novo
Um dos felizes
Desta aleluia!
Sentir no corpo a ressurreição.
O coração,
Milagre do milagre da energia,
A irradiar saúde e alegria
Em cada pulsação.

Diário XVI

Sophia de Mello Breyner Andresen

A PAZ SEM VENCEDOR E SEM VENCIDOS

Dai-nos Senhor a paz que vos pedimos

A paz sem vencedor e sem vencidos

Que o tempo que nos deste seja um novo

Recomeço de esperança e de justiça.

Dai-nos Senhor a paz que vos pedimos

A paz sem vencedor e sem vencidos

Erguei o nosso ser à transparência

Para podermos ler melhor a vida

Para entendermos vosso mandamento

Para que venha a nós o vosso reino

Dai-nos

A paz sem vencedor e sem vencidos

Fazei Senhor que a paz seja de todos

Dai-nos a paz que nasce da verdade

Dai-nos a paz que nasce da justiça

Dai-nos a paz chamada liberdade

Dai-nos Senhor paz que vos pedimos

A paz sem vencedor e sem vencidos

In Dual (1972)

PÁSCOA NA LITERATURA
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Teixeira de Pascoaes

PÁSCOA NA ALDEIA

Minha aldeia na Páscoa…

Infância, mês de Abril!

Manhã primaveril!

A velha igreja.

Entre as árvores alveja,

Alegre e rumorosa

De povo, luzes, flores…

E, na penumbra dos altares cor-de-rosa .

Rasgados pelo sol os negros véus.

Parece até sorrir a Virgem-Mãe das Dores.

Ressurreição de Deus! (…)

Em pleno azul, erguida

Entre a verde folhagem das uveiras.

Rebrilha a cruz de prata florescida…

Na igreja antiga a rir seu branco riso de cal.

Ébrias de cor, tremulam as bandeiras…

Vede! Jesus lá vai, ao sol de Portugal!

Ei-lo que entra contente nos casais;

E, com amor, visita as rústicas choupanas.

É ele, esse que trouxe aos míseros mortais

As grandes alegrias sobre-humanas.

Lá vai, lá vai, por íngremes caminhos!

Linda manhã, canções de passarinhos!

A campainha toca: Aleluia! Aleluia! (…)

Velhos trabalhadores, por quem sofreu Jesus.

E mães, acalentando os filhos no regaço.

Esperam o COMPASSO…

E, ajoelhando com séria devoção.

Beijam os pés da Cruz.



Nona Arte Março 2019 ■ 34

Manuel Alegre

“QUEM”

QUEM

Não sei como se ressuscita

no terceiro dia

de cada sílaba

nem se há palavra para voltar

do grande rio do

esquecimento.

Não sei se no terceiro dia

alguém me espera. Ou se

ninguém.

Em cada poema levanto a pedra

em cada poema pergunto quem.
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07 de DEZEMBRO

A Drª Olga Cavaleiro foi convidada a participar enquanto 
Presidente da FPCG nas Jornadas de Turismo Cultural e 
Religioso, organização do Instituto Politécnico de Tomar 
com a apresentação: O PÃO QUE NOS MATA A FOME E 
QUE SE OFERECE A DEUS, Histórias de Simplicidade e 
de Exuberância. O pão como elemento de reconciliação 
entre o homem e a divindade, saciar a alma para além 
do corpo.

10 de JANEIRO

Reunião com a Confraria da Vitela assada à moda de Fafe

17 de JANEIRO

Estúdios da RDP Internacional em Lisboa a fechar o ciclo 
de emissões do programa CONFEITARIA PORTUGUESA. 
Numa conversa guiada por Adília Silva andámos à volta 
dos mitos da doçaria nacional

26 de JANEIRO

MERCADO DO BOLHÃO

Confraria das Tripas à moda do Porto

NOTÍCIAS
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01 de FEVEREIRO

JANTAR SOLIDÁRIO CONFRARIA DOS ROJÕES à Bairrada 
com grelo e batata à Racha

09 de FEVEREIRO

Tomada de Posse novos órgãos sociais da Confraria do 
Bucho de Arganil

No vasto e rico património material e imaterial associado 
aos buchos portugueses, o Bucho de Arganil assume 
posição de relevo, não só porque ele próprio é porta 
de entrada para a diversidade, mas também porque já 
tem associado a produção organizada do mesmo. Com o 
trabalho da Confraria de Arganil, a mesa será instrumento 
de desenvolvimento do território. A Federação das 
Confrarias cá estará para potenciar todo este trabalho.

23 de FEVEREIRO

Por terras alentejanas, no 3° Encontro de Confrarias 
do Alentejo. A gastronomia como elemento promotor 
do desenvolvimento local. Num território de pujantes 
tradições gastronómicas, construir a unidade na ação é 
desafio para todos.
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24 de FEVEREIRO

III Concurso de Sopa Seca de Valongo

Foi com enorme prazer que decorreu com casa cheia o III 
Concurso da Melhor Sopa Seca do Concelho de Valongo. 
Na primeira parte decorreu a tomada de posse da Direção 
da Confraria do Pao da Regueifa e do Biscoito de Valongo 
para o triénio 2019 - 2022. A Drª Olga Cavaleiro, esteve 
presente nos dois momentos em representação da 
Federação das Confrarias Gastronómicas Portuguesas, 
bem como a representação da Confraria do Anho Assado 
com Arroz de Forno, da Real Confraria das Cebolas do 
Castêlo da Maia, da Confraria do Presunto e da Cebola 
do Vale do Sousa e da Confraria da Sopa Seca de Duas 
Igrejas.

Na segunda parte, e após deliberação do Juri sobre as 34 
sopas secas a concurso, foram apresentadas as 3 sopas 
secas :

1° prémio- Rosário Queirós

2° prémio- Amélia Vieira

3° prémio- Maria Madalena Rocha Almeida

A receita angariada com este evento foi de 850€ que 
reverteu na sua totalidade para a Associação dos 
Bombeiros Voluntários de Valongo.
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28 de FEVEREIRO

O que tem de semelhante a gastronomia de Espinho e 
Bragança? Na companhia das Confrarias da Caldeirada 
e Camarão de Espinho e do Butelo e das Casulas de 
Bragança fomos descobrir a resposta. A gastronomia a 
aproximar Portugal. 

01 de MARÇO

A Drª Olga Cavaleiro esteve em Bragança, a convite da 
Câmara Municipal de Bragança e da Confraria do Butelo 
e da Casula para  debater as estratégias sustentadas que 
podem fazer da gastronomia recurso fundamental no 
desenvolvimento dos territórios numa visão e estratégia 
de longo prazo.

13 de MARÇO - BTL
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25 DE MARÇO - PORTO FOOD WEEK 2019

Olga Cavaleiro convidada para em conjunto com Tó 
Gonçalves e Paulo Russell-Pinto a Pensar Cozinha no 
Território e o Território na Cozinha. Quais os limites 
aos conceitos e qual o contributo dos mesmos para a 
gastronomia. Pensar Cozinha no e para além do território, 
esse foi o desafio.

23 DE MARÇO - EPVL ESCOLA PROFISSIONAL 
VASCONCELLOS LEBRE 

Decorreu na EPVL a 2ª edição das Jornadas da 
Restauração.

Esta iniciativa reuniu vários profissionais da área 
da restauração, incluindo ex-alunos que tiveram a 
oportunidade partilhar a sua experiência.

A Dra Olga Cavaleiro foi convidada a falar de gastronomia 
portuguesa e de confrarias. A mostrar aos alunos que a 
gastronomia é muito mais do que aquilo que temos 
sobre a mesa.

30 DE MARÇO

Festival do Ouriço do Mar, Ericeira, a presidente da FPCG, 
Olga Cavaleiro a falar sobre literacia alimentar: uma 
viagem pelo Portugal Gastronómico numa cartografia 
imaginária.
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09 de Fevereiro

7. Confraria do Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas - 
Benavente

10 de Fevereiro

8. Confraria do Vinho de Lamas

23 de Março

9. Confraria do Atum de VRSA

02 de Março

10. Confraria dos Rojões da Bairrada com Grelo e batata 
à racha
11. Confraria do Bucho Raiano 

09 de Março

12. XII Grande Capítulo da Confraria Gastronómica de 
Sever do Vouga

16 de Março

13. Confraria do Queijo Serra da Estrela

23 de Março

14. XV Capítulo da Real Confraria do Maranho – 
Pampilhosa da Serra
15. Confraria da Lampreia de Entre os Rios
16. Confraria da caneja d´Infundice

24 de Março

17. Confraria da Geropiga

31 de Março

18. III Cerimónia Capitular da Confraria da Foda Pias 
Monção

REPRESENTAÇÕES

12 de Janeiro

1. Confraria da Fogaça da Feira
2. Confraria Gastronómica da Carne Barrosã

19 de Janeiro

3. Confraria dos Sabores da Abóbora
4. Confraria do Sarrabulho Doce

20 de Janeiro

5. XX capítulo da Confraria Gastronómica do Bacalhau

27 de Janeiro

6. Confraria Gastronómica Rojões e Papas de Sarrabulho 
Baguim do Monte

4 de Fevereiro

6. Confraria do Vinho de Lamas
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6 de Abril 
- Confraria da Lampreia de Penacova

13 de Abril
- Confraria Gastronómica dos Aromas e Sabores Raianos

27 de Abril
- XVI Capitulo da Real Confraria da Cabra Velha

26 a 29 de Abril
- XIX Grande Capítulo da Confraria Gastronómica da 
Madeira

4 de Maio
- Confraria Gastronómica da Amadora
- XVIII Capítulo Confraria das Almas Santas da Areosa 
e do Leitão

11 de Maio
- XXII Capitulo da Confraria dos Gastrónomos da 
Região de Lafões - Vouzela

18 de Maio
 - X Capítulo da Confraria Gastronómica Pinhal do Rei – 
Leiria

 19 de Maio
- Confraria da Lampantana

01 de Junho
- XIV Capítulo Confraria Gastronómica da Gândara
- Confraria Gastronómica do arroz de aba de Cinfães

02 de Junho
- IV Capítulo da Confraria do Pão da Regueifa e do 
Biscoito de Valongo

15 de Junho
- VIII Capitulo da Confraria Gastronómica do Concelho de 
Ovar

16 de Junho
- XIV Capitulo da Confraria do Bolo de Ançã

22 de Junho
- 4º Capítulo da Real Confraria do Vinho Verde Tinto
- Confraria do Torresmo Beirão -  Vila Franca da Beira

23 de Junho
- IV capítulo da Confraria Gastronómica do Cabrito 
Estonado

29 de Junho
- XXII Capítulo Confraria da Broa de Avintes

PRÓXIMOS EVENTOS
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