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editorial

Falamos do Verão como o período da abundância em que a natureza no seu 
esplendor nos dá o melhor que tem. No entanto, para mim é o Outono o 
período da abundância, da riqueza de aromas e sabores da fruta que se apanha e 
que se saboreia fresca ou que se transforma em compota. É o corrupio das vindi-
mas que termina em quase festa de comunidade. É o cheiro e as mil texturas das 
uvas cujo sabor queremos que se eternize na nossa boca. É o milho, o arroz, o 
centeio que deixam os campos vazios, mas que engordam os nossos celeiros. São 
as castanhas assadas, cozidas, piladas, servidas de muitas maneiras que engran-
decem a nossa ementa quando o frio se prepara para nos surpreender e as tardes 
têm o brilho amarelo pálido de um sol que se afasta de nós, que se prepara para 
morrer para depois renascer com toda a sua força. 
À mesa, o Outono é uma multiplicidade de sabores, pois o homem, qual ser 
avisado, sabe da importância de recolher, arrecadar, angariar no Verão e no 
Outono para um Inverno onde não faltará a substância do alimento. A evolução 
da humanidade e a interacção entre a natureza e o homem lembram que é assim 
que deve ser. Trabalhar para mais tarde usufruir. 
Também na Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas seguimos esse 
preceito. Durante três anos trabalhámos intensamente para agora termos um 
conjunto de actividades, projectos e ideias possantes que mostrem de que são 
feitas as Confrarias. Toda a equipe que, em breve, se despedirá deu o seu melhor 
na convicção de no final teríamos dado o seu contributo para o engrandeci-
mento da FPCG. 
Acreditámos e continuamos a acreditar que a gastronomia e as confrarias mere-
cem o nosso melhor. Esperemos que as confrarias tenham também essa convic-
ção e sobretudo o espírito de trabalho necessário para a afirmação da gastro-
nomia portuguesa. A festa deve ser sempre a celebração do trabalho desempe-
nhado, pois gratuita não tem valor para quem a vive. Que o próximo triénio seja 
de trabalho para que no final saibamos celebrar com a festa que se exige quando 
o empenho foi claro e manifesto. 
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Do banquete e do Vinho,   
Ritos e Símbolos

Dr. António Pires de Carvalho

O Banquete (bodo, boda…) é notado como forma 
antropológica elementar ritualizando festivamente 
valores de comunidade; este rito ou ritual é a atua-
lização de ideais – via comensalidade e alegria de 
encontro presenciar e celebrar vínculos comunais: 
parentesco, aliança ou casamento, vizinhança e 
ocupação ou profissão. Logo se observando nas mais 
várias sociedades, tendo específicos modelos nas cul-
turas que historicamente se formaram à volta do mar 
(lago?) Mediterrâneo – sendo paradigma o ágape 
helénico, o banquete grego.

O banquete, a ceia, a comunhão será investido 
religiosamente; liturgicamente regulado, sempre 
permanecerá noutros contextos. Nunca perdendo o 
sentido de sagrado ou festa como rotura no tempo 
em abertura a forças regeneradoras, purificadoras 
ou de catarse mediante controladas transgressões 
– excecional e graciosamente, permitem-se outros 
comportamentos.

E, nesta altura do ano, o calendário agrícola é sim-
bólico e os símbolos fazem pensar. S. Miguel, Todos 
os Santos, S. Martinho – as colheitas, os frutos secos, 
o vinho: a luz contra as trevas, a memória contra o 
esquecimento, a caridade contra a indiferença.

É o vinho símbolo: de vida, de alegria, de sacrifício 
redentor, de comunhão – palavras fortes que afirma-
tivamente se devem repetir.
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Cabe às confrarias tradicionalistas e às organizações 
administrativas comunitárias preservar o bom sen-
tido dos alimentos do corpo e da alma, numa pátria 
saneada de conflitos religiosos, linguísticos e outros 
culturais; natural-socialmente tendo contradições e 
adversidades (porque está viva!).

Merecerá particular referência o consumo, venda 
e cozinhado, de carne de porco nas feiras-festas 
de Todos-os-Santos. Direi agora da famosa Santa 
Quitéria, freguesia de Pombeiro da Beira (que foi 
importante concelho na idade-média), concelho 
de Arganil; de onde guardo memórias de infância: 
camponeses transportavam porcos em carros de bois, 
chegados ao terrado da feira desamarravam os bois 
que soltavam ou prendiam em espaço próprio para 
pastarem, devidamente protegidos, e os carros de 
bois (sem bois, claro) eram os estrados onde se talha-
vam, e até eventualmente se matavam, os suínos; e 
uma cabeça desse animal era espetada num fueiro 
do carro, anunciando que ali se vendia a carne. 
Guardo essa visão fantástica, carros de bois e fueiros 
com cabeças de porcos; espetáculo dantesco que me 
lembra quadros de Bruegel – até pelas fogueiras, pão 
e pipos, danças e procissões.

O irreversível e a nostalgia, mais a fatalidade, a dor, 
o prazer e a esperança: eis a saudade!

Também me lembra de contarem  história sagrada: 
a carne de porco era interdita pelo judaísmo. Pedro, 
Tiago e João, estando em Jerusalém eram judeo-
-cristãos, respeitando a Lei; viajando até Antioquia, 
encontraram Paulo, apóstolo dos gentios, que os 
recebeu fraternalmente. E tendo eles ficado choca-
dos perante comida impura (carne de porco), Paulo 
admoestou: nem judeus nem gregos, nem senho-
res nem escravos, nem homens nem mulheres – a 
mensagem / evangelho / boa-nova de Nosso Senhor 
Jesus Cristo destina-se a todos e cada um de nós. 
Assim ouvi e vi nas brumas e clarões da minha 
memória.

Tratemos então, com algumas notas antropológico-
-históricas, da simbologia da vinha e da simbologia 
e ritualização do vinho.
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A videira no antigo Israel era uma planta sagrada, 
cepa velha como Árvore do Paraíso: força, saber, 
beleza – a Vida se podia simbolizar por uma parra, 
folha da videira, planta produtora de cachos de uvas 
(variedade, doçura, sumo inebriante). Israel guardará 
a videira e a oliveira como messiânicas.

E a vinha como a propriedade e a segurança da vida: 
uma boa esposa é uma vinha fecunda, a sabedoria 
é uma vinha encantadora (cfr Salmos). A vinha é 
Israel como propriedade de Deus, aqui  Ele encontra 
a felicidade, espera frutos e constantemente cuida ou 
cultiva; e o Messias é uma vinha.

Jesus proclamará que é a verdadeira Videira, a cepa 
produtora, e que só estando com ele os homens 
podem pretender ser a vinha de Deus – de outro 
modo serão vides secas para lançar no fogo (cfr 
João); a vinha designa o reino de Deus (cfr Mateus). 
O simbolismo da vinha deve tocar cada alma, Deus 
vindima e faz vinho (cfr Marcos).
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Salomão, no Cântico dos Cânticos, escreve amoroso 
pedido: “introduz-me na morada do vinho”. Em S. 
João da Cruz, o vinho é sinal do Divino: “segundo 
o entendimento, da Sabedoria; segundo a vontade, 
do Amor; segundo a memória, da Doçura”.

O vinho sangue de Dionysos, bebida da imorta-
lidade. O vinho sangue de Jesus, derramado em 
sacrifício de salvação; cálice do sangue de Cristo na 
Eucaristia – prefigurado pelo sacrifício de Melquise-
deque no Antigo Testamento. E poderá considerar-
-se, segundo primitivo cristianismo, simbólica 
Eucaristia a transformação da água em vinho nas 
bodas de Caná.

A bebida dos Deuses ( cfr. Deuteronómio) à qual 
Israel vem reconhecer um valor sagrado, apresen-
tando-o nos sacrifícios do culto. O vinho, sacrifi-
cialmente, substituirá o sangue. Jesus, instituindo a 
Ceia, inova essa tradição, “este é o meu sangue, o 
sangue da Aliança” (cfr Marcos).

Foi dito Noé, que acompanha o início de um novo 
ciclo, como o primeiro a plantar vinha. E virá, nos 
últimos tempos, a terrível vindima do Apocalipse 
que lançará todas as uvas maduras na tulha de Deus.
 

Na Grécia antiga, a vinha (e o vinho) relacionava-se 
com Dionysos, deus dos mistérios da morte; símbolo 
funerário simpático ao cristianismo: a morte e a 
vida, o além e a sobrevivência.

De historieta popular: “Era o vinho, meu Deus era 
o vinho…”, tocando a blasfémia pede-se perdão.
E viva o Vinho! Incorporação da luz, da sabedoria, 
da pureza, da juventude, da eternidade, da vida (a 
cor vermelha do sangue) … um significante notavel-
mente polissémico; o branco e o tinto indicando o 
céu e a terra.

Sendo todo o excesso perigoso e origem de mal, 
os ritos procurarão, por meio de símbolos, regular 
o uso do vinho – desde as libações sagradas até aos 
brindes dos banquetes (note-se que na religião helé-
nica o vinho era interdito nas libações aos deuses 
infernais, porque era a alegre bebida dos vivos).
Trimalcião, personagem do Satyricon de Petrónio, 
numa festa, sendo questionado sobre o segredo do 
seu bom aspeto, apesar da idade, respondeu: “vinho 
por dentro e azeite por fora” (o azeite fino também 
se aplicava na pele).
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Vertigens místicas e alegrias profanas no Islão 
associam-se ao vinho – que talvez seja interdito mais 
por motivos disciplinares do que por imperativos 
da revelação. Todavia o seu imaginário simbólico 
permanecerá – essa interdição do vinho material até 
acentuará a força e a dimensão do vinho simbólico. 
No sufismo, misticismo islâmico, o vinho tem uma 
presença mística e poética “antes que este mundo 
tivesse um jardim, uma vinha, as nossas almas 
estavam embriagadas pelo vinho da imortalidade”, 
Rumi.

E agora, algumas notas mais sobre o banquete. 
Popularmente se diz “É à mesa que os portugue-
ses se entendem”. Tendo uma mesa o tamanho do 
Mediterrâneo, a ela se assentam diferentes povos; e 
devemos pensar várias mesas com outros povos.

Classicamente, um banquete ritual é participação 
na beatitude celestial. E festiva ou cerimonialmente 
sempre será comunhão em graça, expressão de per-
tença a uma comunidade, de compromisso com um 
projeto.

A antropologia económica diz-nos de um dos pri-
meiros e indefectíveis destinos da sobreprodução ou 
excedente (resultado de produzir mais do que aquilo 
que de momento se necessita) utilizando um termo 
ameríndio da língua nahuatl: potlatch. Trata-se de 
consumo festivo: julgamos que produzimos mais 
ou guardámos o suficiente e fazemos uma festa! Em 
estrita racionalidade económica, este comporta-
mento pode parecer anormal (mandando a norma 
aforro e investimento); que importa? Importa o 
exaltar de sentimentos de amizade e até de inimi-
zade (dá-se uma grande festa para “esmagar” adver-
sários e inimigos), importa exibir signos de prestígio, 
e importa o gratuito ou gracioso, o sem qualquer 
intenção a não ser afirmar com gosto a vida.

Arcaicamente o excedente deve libertar-se ou 
gastar-se em glorificação, dádiva ou imolação (o 
ócio, o don e o sagrado); extinguindo-se essa “parte 
maldita” que pode mudar os costumes, o modo de 
vida, rompendo a precária harmonia sócio-cósmica 
estabelecida.

Para finalizar, esperando pelo verão de S. Martinho: 
as castanhas e o vinho. Simbolizando a previdência 
na provisão de alimento para o inverno – as casta-
nhas (também me alembra do fumeiro e das casta-
nhas piladas, e da delícia matinal dessas castanhas 
cozidas e da sua calda com um pouco de leite e de 
mel); simbolizando a alegria do encerrar de um ciclo 
e a promessa de um novo tempo – o vinho. A neces-
sidade e a liberdade, a restrição e a expansão ( dois 
pilares da simbólica árvore sefirótica hebraica).
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À Conversa Com…   
Confraria da Fogaça da Feira

De forma sucinta defina as linhas mestras 
do património cultural gastronómico/ou de 
produtos que a Confraria da Fogaça da Feira 
preserva, investiga e divulga. A Confraria da 
Fogaça da Feira tem como objectivos a promoção, 
estudo, defesa e divulgação da Fogaça da Feira e 
a sua relação com a gastronomia e o artesanato, a 
arte, a ciência e a literatura, quer directamente, quer 
em complemento de outras actividades histórico-
-culturais.
Para alcançar estes objectivos, a Confraria da Fogaça 
procede nomeadamente:
• à promoção, estudo e defesa da Fogaça, conside-
rando o seu valor histórico;
• à divulgação e defesa das características específicas 
da genuína Fogaça da Feira;
• ao apoio e promoção de iniciativas que visem um 
melhor conhecimento das relações entre a Fogaça e 
todas as tradições ligadas ao domínio da gastrono-
mia, das artes, da literatura, da história e da cultura.



nona arte | 13

Como poderia apresentar a vossa Confraria? 
Com o propósito de promover o estudo, defesa e 
divulgação da Fogaça da Feira, em 15 de abril de 
2002 dia em que o saudoso Fernando Pessa comple-
tou 100 anos, realizou-se a Assembleia Constituinte 
da Confraria.
Cabe aqui salientar que Fernando Pessa, admirador 
das vivências e tradições do concelho e em particu-
lar da Fogaça da Feira, foi a primeira pessoa a sugerir 
a criação duma Confraria que defendesse este típico 
pão doce. Como homenagem foi-lhe atribuído o 
título de Confrade Mirifico, termo utilizado para 
designar os membros honorários.
Desde a constituição da Confraria, tem sido preo-
cupação, nas várias Mestranças (Direcção) difundir 
a nível nacional e internacional a Fogaça da Feira, 
fazendo-se representar nos capítulos das Confrarias 
congéneres, editando vídeos, colaborando na edição 
de documentos alusivos à Fogaça da Feira, divul-
gando a sua história às suas gentes que, de alguma 
forma, defendem e propagam a genuinidade da 
Fogaça. 
Colaboramos, ainda, com as várias entidades ligadas 
à gastronomia, em especial destaque, com a Federa-
ção Portuguesa das Confrarias Gastronómicas.

sinteticamente explique a importância do 
vosso produto na alimentação e na gastrono-
mia da comunidade, da região, do país e/ou 
de outros países. A importância da Fogaça, hoje, 
consiste basicamente na preservação de uma tradição 
secular. 
No que diz respeito ao seu consumo, este produto 
faz parte dos hábitos alimentares diários dos Feiren-
ses. 
Pela sua qualidade e características a Fogaça é apre-
ciada por todo o país e nas comunidades portu-
guesas residentes no estrangeiro. Exemplo disso, é 
a festa das Fogaceiras que se realiza anualmente na 
Venezuela, Africa do Sul Brasil e Europa em que a 
Fogaça é rainha.
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explique abreviadamente a origem desse(s) 
produto(s) e/ou especialidades culinárias. 
Foram objecto de classificação e/ou certifica-
ção? Em 1505, o País foi fustigado por uma “epi-
demia brava e cruel”, a peste. Então os Condes da 
Feira, apelaram ao Mártir São Sebastião para que 
acabasse com o morticínio do seu povo, prome-
tendo-lhes a realização de uma festa anual, onde o 
“voto” seria a “Fogaça”. Este “pão cozido debaixo 
de cinza quente” era inicialmente distribuído pela 
população em geral, 
Anos mais tarde a festa foi suspensa. Verificou-
-se entretanto novo surto de peste. Reatou-se esta 
tradição por volta de 1753 ano em que por Alvará de 
30 de julho, o Infante D. Pedro, irmão de D. João 
V, determinou à Câmara Municipal que assumisse 
definitivamente a realização da “Festa das Fogacei-
ras”, para o que dispenderia 30.000 Réis!
Esta determinação foi justificada com a vontade 
popular e a existência “imemorial” do voto.
Por isso, o voto foi cumprido pela Câmara Munici-
pal até 1910, altura em que, invocando-se a sepa-
ração entre a Igreja e o Estado, a festa passou a ser 
realizada por autoridades civis, a título indivídual, e 
pela Santa Casa da Misericórdia.
No dia 15 de julho de 1939, a Câmara Municipal 
deliberou retomar a responsabilidade de realização 
da festa, decisão que se mantém até aos dias de hoje 
como atribuição assumida pelo poder autárquico 
concelhio.

As “fogaças do voto” eram levadas do Castelo para a 
Igreja Matriz onde eram benzidas e distribuídas pela 
população em geral, depois pelos pobres, mais tarde 
pelos presos. 
Com o cerimonial que presentemente conhece-
mos, as festividades continuam a ser assumidas pela 
Camara Municipal, mantendo-se a tradição dos três 
mandados, que são as três maiores fogaças que desfi-
lam na procissão em memória ao Mártir São Sebas-
tião. Faz parte ainda, deste cortejo, um tabuleiro 
com velas de cera e um Castelo em miniatura, todos 
eles ornamentados com bandeiras feitas de papel 
colorido e recortadas. Os mandados nos dias de 
hoje, deixaram de ser repartidos pelo povo presente 
na cerimónia, passando a ser enviados às entidades 
religiosas, militares e administrativas que têm juris-
dição sobre a região.
Actualmente, com o objectivo de garantir a genui-
nidade da Fogaça, a Confraria incentivou a consti-
tuição, do actual, Agrupamento de Produtores de 
Fogaça, com a finalidade de agregar os mesmos, 
com o propósito de uniformizar o fabrico, através 
do uso da receita tradicional, garantindo assim a 
qualidade e a genuinidade do produto.
Desde então a Confraria da Fogaça abraçou todo o 
processo de certificação, que se tem arrastado desde 
2005/2006, tendo o seu epílogo no passado dia 14 
de agosto, com a assinatura por parte do Ministério 
da Agricultura. Este pedido de registo para “Indica-
ção Geográfica” (IG) saiu em Diário da República 
no dia 21 de agosto de 2015. 
Após esta aprovação por parte das entidades Oficiais 
Nacionais, esta solicitação de certificação está na 
Comissão Europeia para a aprovação final e assim, 
podermos designar a Fogaça da Feira como produto 
de “Indicação Geográfica Protegida” (IGP).
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Nos capítulos levados a efeito pela Confraria 
da Fogaça da Feira, que propósitos privile-
giam? Decididamente, a parte cultural e histórica 
são os pressupostos que estão subjacentes na Confra-
ria da Fogaça. 
Sendo importante a gastronomia, é a parte cultural 
que está intimamente relacionada com as Confrarias 
e que as tornam diferentes. 
Participarmos num capítulo só com o objectivo 
de comer, na nossa perspectiva, não nos acrescenta 
valor a não ser um bom repasto e um bom conví-
vio entre Confrades. Diria que qualquer grupo de 
amigos o possa fazer não necessitando de pertencer a 
uma Confraria.
A Confraria, porque é esse um dos seus objectivos, 
pretende não só a promoção, o estudo e a defesa da 
Fogaça, não descurando o seu valor histórico, dar 
um acrescento de saber à Fogaça da Feira. 
A exemplo disso, temos o nosso capítulo, em que é 
de realçar um ritual à volta das novas entronizações, 
que inclui, um apontamento de música erudita, uma 
lição de sapiência que envolve a gastronomia, a arte, 
a literatura, a história e a cultura. O facto de o nosso 
capítulo ser realizado no salão nobre do Castelo é 
por si só, uma forma de podermos proporcionar-
mos às Confrarias visitantes um ambiente diferente, 
único e secular.
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Para além dos Capítulos enumere outras 
actividades levadas a efeito com regularidade 
pela vossa Confraria. Das iniciativas que a nossa 
Confraria neste momento organiza ou colabora, de 
alguma forma, na sua organização, podemos referir 
as seguintes:
• Das cerimónias capitulares são editadas duas 
brochuras, uma com a resenha fotográfica de toda 
a cerimónia (que vai desde a cerimónia religiosa 
inicial a almoço convívio final), outra com a lição de 
sapiência normalmente proferida por um dos nossos 
confrades convidados para o efeito;
• Entrevistas em vários canais de televisão, em rádios 
locais, jornais regionais e nacionais;
• Visitas guiadas aos museus existentes no Concelho 
de Terras de Santa Maria (museu dos Lóios, museu 
do Papel, museu de Lamas);
• Visita guiada ao Castro de Romariz,;
• Visita às Aldeias Históricas de Portugal;
• Visita guiada pelo escultor José Aurélio às suas 
esculturas existentes no Concelho; 
• Visita ao Museu Berardo nas caves Aliança;.
• Realização de um vídeo promotor da Fogaça da 
Feira que está a ser visionado nos voos da TAP;
• Realização de jantares intitulados “Fogaça com 
Palavras” que têm dois objectivos:
dar a conhecer o legado de personalidades impor-
tantes que se distinguiram quer ao nível politico, 
social ou cultural no Concelho de Santa Maria da 
Feira que pudessem de alguma forma ter contri-

buído para a divulgação da Fogaça;
lançar um desafio em forma de “provocação” aos 
restaurantes locais para incluírem nas suas ementas 
pratos confeccionados com Fogaça.
• Realizamos nas escolas do 1º Ciclo do Ensino 
Básico do concelho, conjuntamente com a Camara 
Municipal e o Agrupamento de Produtores de 
Fogaça, acções de divulgação sobre a origem e tra-
dição da Festa das Fogaceiras, sobre a Fogaça e a sua 
confecção.
• Promovemos, aquando da Viagem Medieval, uma 
visita guiada ao perímetro, onde podemos visitar 
os locais mais importantes assim como, assistir aos 
diversos eventos que decorrem durante o dia (ex: 
justas, torneio…). 
Toda esta actividade de divulgação, de preservação e 
defesa da Fogaça da Feira levada a cabo pelos Con-
frades, tem contribuído para uma maior promoção 
e divulgação da história, da cultura, da autentici-
dade e singularidade que esta, por si só, abraça. O 
resultado/impacto de todo este trabalho traduz-se 
num maior (re)conhecimento do património local 
e regional, em que a Fogaça se torna cada vez mais 
apreciada e acarinhada por todos que a conhecem, 
degustam e a partilham. 
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A Confraria tem produzido e publicitado tra-
balhos de investigação e promoção dos pro-
dutos e do receituário local e regional? Como 
já referimos anteriormente, tem sido essa, uma das 
áreas de intervenção da Confraria da Fogaça. 
No que diz respeito a trabalhos de investigação, 
publicamos brochuras nos diferentes capítulos com 
diversos temas tais como: “O Foral, o Culto a São 
Sebastião e a Confraria da Fogaça – uma trilogia 
para a identificação de Santa Maria da Feira”, outra 
brochura intitulada “As Fogaceiras e a Peste” ou 
mesmo “A Fogaça e o Fogo, o Fogo e a Peste” 
Já no que diz respeito à divulgação da Fogaça da 
Feira, é feito anualmente por altura da Festa das 
Fogaceiras, um evento “Mostra da Fogaça”, no Cas-
telo, com o intuito de se fazer a divulgação genuína 
e tradicional do produto. Esta iniciativa é organizada 
pela Câmara Municipal e onde são convidados como 
parceiros activos e participativos como a Confra-
ria da Fogaça e o Agrupamento de Produtores de 
Fogaça e ainda os meios de comunicação social 
nacionais (TV e Jornais) para uma melhor cobertura 
do evento.) Relativamente ao receituário local e 
regional foi feito, a pedido da Federação Gastronó-
mica das Confrarias Portuguesas, um levantamento 
das iguarias existentes no concelho a saber: Caladi-
nhos, Bolo de amêndoa, Regueifa da Páscoa, Bolo 
de S. Nicolau, Broa à Lavrador, Bacalhau desfiado, 
Caldeirada do Natal e os Bilharacos de Natal. 
Ainda juntamos as receitas Barriga de Confrade e 
Sobremesa Misteriosa assim como, novos pratos que 

alguns restaurantes confeccionam e que fazem parte 
das suas ementas em que a Fogaça é o ingrediente 
principal.

Descreva resumidamente qual o impacto 
dessas actividades, acções e trabalhos junto 
da autarquia, outras autoridades, comunidade 
local e região. O impacto de toda a actividade da 
Confraria, tem sido uma mais-valia, junto da comu-
nidade política e social, nomeadamente ao nível 
regional. 
Exemplo disso, são as várias solicitações que nos 
têm feito para participarmos em eventos, sessões de 
esclarecimento, entre outros. E ainda, é de referir as 
parcerias que mantemos com a Câmara Municipal 
da Feira e o Agrupamento dos Produtores de Fogaça 
na divulgação da autenticidade e genuinidade da 
Fogaça.

A Confraria da Fogaça da Feira é habitual-
mente convidada para estar presente ou 
participar em actos promovidos pelo poder 
local, regional, nacional? em caso afirmativo 
diga quais, como e com que resultados para a 
Confraria. A Confraria da Fogaça da Feira como 
força viva da sociedade Feirense que é, é chamada a 
estar presente em diferentes iniciativas, como parcei-
ros activos ou como convidados.
Para a Confraria o resultado destas actividades reside 
no cumprimento dos objectivos traçados por esta 
associação.
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Na sua opinião o trabalho desenvolvido pela 
Vossa Confraria é reconhecido na Comuni-
dade e na região? Temos a certeza disso. Temos 
consciência que não só as entidades oficiais reconhe-
cem o trabalho feito ao longo dos anos pela Con-
fraria como também os feirenses em geral. Prova 
disto, são os convites que nos são dirigidos e que 
têm vindo aumentar ao longo dos anos. Todos os 
anos, aquando da Festa das Fogaceiras na Venezuela, 
a Confraria está representada.
 
A Confraria tem parcerias ou protocolos de 
cooperação com outras Confrarias e/ou Fede-
rações/Associações de Confrarias? A Confraria 
tem colaborado de forma estreita com a Federação 
Portuguesa das Confrarias bem como, com outras 
Confrarias sempre que solicitado. Além disso, existe 
uma parceria realizada com a Confraria das Papas 
de S. Miguel, no âmbito da confecção de um doce 
“Barriga de Confrade”, em que o ingrediente prin-
cipal é a Fogaça da Feira. 
Esta parceria foi selada por dois documentos escri-
tos e assinados pelas Direcções das duas Confrarias 
envolvidas, ficando um original arquivado no espó-
lio de cada uma.

No ano 2000, a gastronomia foi classificada 
como património cultural imaterial. Que 
considerações faz desta classificação? Só por si 
esse reconhecimento é um bom início de uma longa 
caminhada que todos teremos que abraçar afincada-
mente.
Numa época em que o “fast-food” está a querer 
dominar os nossos hábitos alimentares, todas as ini-
ciativas são importantes para irmos implementando 
diferentes atitudes, no que diz respeito, essencial-
mente, a um estilo de vida que se quer saudável e a 
uma mudança sadia dos hábitos alimentares.
Ao ser reconhecido, recentemente em Portugal, o 
dia Nacional da Gastronomia, foi e é um excelente 
sinal da importância dada a este tema. 
Portugal tornou-se o primeiro país a dar um espe-
cial reconhecimento à gastronomia. 
Julgamos ser necessário fazer envolver concreta-
mente, todo o poder local, regional e nacional a res-
tauração, as Confrarias e outros sectores que se possa 
considerar importante incluir, dando a conhecer ao 
grande público a importância da boa gastronomia e 
de esta ter sido considerada como Património Cul-
tural Imaterial.

  
Na sua opinião faz sentido Portugal apresen-
tar uma candidatura da cozinha portuguesa 
como património cultural da humanidade? 
Numa altura em que um dos principais flagelos da 
nossa sociedade é a obesidade, julgamos que o facto 
de a cozinha tradicional portuguesa, pela sua riqueza 
e diversidade, pelos benéficos que ela tem e por ser 
equilibrada no uso dos seus ingredientes, poderá 
contribuir bastante para ser considerada Património 
Cultural da Humanidade. Sendo assim faz sentido 
apresentar uma candidatura.

Como definiria a Gastronomia portuguesa? 
De um modo geral julgamos ser de excelente quali-
dade. Certamente haverá alguns excessos mas quer 
ao nível da origem dos próprios produtos quer ao 
nível da sua confecção poderemos classificá-la de 
muito boa, rica, equilibrada e diversificada.
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Que papel considera que a gastronomia de -
sem   penha na promoção turística do País? A 
gastronomia tradicional portuguesa é boa e um 
excelente cartão-de-visita. 
Ao percorrermos Portugal de norte a sul, de oeste 
a este encontramos uma diversidade de sabores e 
tradições, que por si só, cativam e aliciam qualquer 
turista. 
Quando se procuram sabores diferentes e identi-
tários, impele a um conhecimento de toda a arte, 
cultura e história local, a que toda esta temática está 
intrinsecamente ligada ou associada. 
As Confrarias têm um papel importante na pro-
moção turística, porque a isto está subjacente todo 
um trabalho de divulgação da gastronomia no seu 
sentido mais lato. Esta tarefa deverá ser estruturada 
e difundida com base em estratégias concertadas 
para e com todas as Confrarias, com acções/atitudes 
profícuas e eficazes.
As Confrarias têm feito um grande trabalho neste 
sentido, contudo consideramos que muito ainda há 
a fazer. 
O poder político, o Turismo de Portugal, a Fede-
ração Portuguesa das Confrarias e as diferentes 
Confrarias deverão trabalhar em conjunto por forma 
a potenciar a promoção gastronómica, enófila e 
báquica do país.

Como seria possível conseguir a internacio-
nalização da nossa gastronomia? Através de: i) 
uma acção mais concertada juntando aqui Minis-
térios, Turismo de Portugal, o sector da hotelaria e 
restauração e Confrarias; ii) Dos nossos emigrantes, 
com a abertura de restaurantes e a venda de produ-
tos genuínos e identitários de produção portuguesa 
em diferentes espaços comerciais, como por exem-
plo, super e mini-mercados e demais locais possíveis 
de divulgação e venda; iii) Com o aumento das 
exportações dos nossos produtos; iv) Com os nossos 
Chefes de cozinha com estrelas Michelin e de todos 
os Outros, que praticam a “Cozinha de Autor”, uti-
lizando os produtos genuínos e tradicionais. 
Há já algum caminho feito, mas julgamos que esta-
mos só num início promissor.

o que pensa das recentes modificações opera-
das na “Nona Arte”? As recentes modificações/
alterações permitem aos leitores uma consulta mais 
facilitada, mais intuitiva, possibilitando assim, uma 
leitura mais rápida e mais abrangente. No entanto há 
que referir que para a maioria dos Confrades, o facto 
da mesma se apresentar unicamente em formato 
digital dificulta a sua leitura e o seu acesso. Seria 
desejável que a revista pudesse ser editada nos dois 
formatos.
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Chef à mesa
José Tavares Pinto

Naturalidade
Mondrões – Vila Real
 
Idade
39
 
Principais influências
Sempre me influenciaram todas as ervas e plantas 
que encontrava na natureza... lembro-me em criança 
descobrir com o meu Tio Zé Manel que os rebentos 
dos talos das silvas jovens eram deliciosos, ou a 
batata do monte (tanto procurada pelo javali) era 
qualquer coisa de outro mundo...
A minha chegada a uma cozinha foi fruto de 
um mero acaso...e já lá vão cerca de 20 anos! Os 
cheiros, as cores, a história, a vida que existe em 
cada ingrediente é sem dúvida a minha influência e 
inspiração, a minha vontade de querer mais e mais.

Chef de referência
Chefs influentes são tantos e tantos nomear algum 
seria no mínimo injusto para todos os demais, 
no entanto no meio de todos eles existe um que 
se destaca e tem o papel merecido como Chef de 
referência. A minha Mãe (Chef Riqueta), por todas 
e mais algumas razões e sendo nós filhos tão bem 
conhecemos.
Lembro-me no inicio da minha actividade e 
escondido de todos os colegas, para não mostrar 
a minha insegurança e falta de experiência tantas 
vezes lhe ligar e dizer: "Riqueta como fazes o 
cabrito??", "E a calda para o arroz??", "Qual é a 
melhor maneira de tirar o crostado do forno??"
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Maior conquista
A minha maior conquista... propriamente dita, 
talvez ainda esteja por acontecer, o certo é e 
independentemente de já ter aparecido em todos 
os canais públicos portugueses e em variadíssimas 
revistas naconais e internacionais do ramo, ou ate 
a visita de colegas estrelados...  Senti uma grande 
conquista, aquando de um jantar de beneficiência 
na escola onde estudei, um grande homem 
me quis conhecer e congratular pelo trabalho 
realizado. Aí de certa forma me apercebi do peso 
da responsabilidade como Chef e o quanto temos a 
capacidade de conquistar e até influênciar um outro 
ser, uma outra vida.
Talvez ,abertamente falando, minha maior conquista 
tenha mesmo sido ,que fazendo aquilo que mais 
gosto, descobrir-me a mim mesmo... como humano, 
como pessoa...
 

O que mais destaca na gastronomia portuguesa
Na Gastronomia portuguesa destaco a maravilhosa 
e rica história que existe por detrás de cada prato 
que nos é levado à mesa, a diversidade, riqueza 
e autenticidade que temos de Norte a Sul e Ilhas 
de todos os ingredientes. O maravilhoso peixe, 
queijo, vinhos, enchidos, pão... Tudo isto com 
épocas bem distintas, um sol maravilhosos, um 
clima tão propicio, uma história tão vivida, única e 
actual e um conhecimento cada vez mais profundo, 
atrevo-me a dizer que a gastronomia portuguesa 
será certamente em alguns anos a referência 
mundial. 

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

Entrada – Creme de abóbora assada com queijo 
fresco de cabra, salada de rebentos e sementes de 
abóbora Harmonizado com Quinta Nova Grainha 
Touriga Nacional 2010;

Prato – Bochecha de porco em cozedura lenta ( 
6:30 - 7 horas) com milhos, bróculos braseados e 
amêndoa. Harmonizado com Quinta Nova Grandes 
Reserva Referência 2012;

Sobremesa – Torta de laranja sanguínea, telha cítrica 
e crumble de frutos secos Harmonizado com Clã 
Moscatel
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As Nossas Personalidades
Raul Moreira

Director de Filatelia dos CTT

Como define o conceito gastronomia? Para mim, a “gas-
tronomia” é uma arte e é também uma ciência. A 
arte e a ciência da alimentação praticadas no dia-a-
-dia por pessoas de espírito superior. 
“Seul l’homme d’esprit sait manger”.
Brillat-Savarin

Como define a importância da gastronomia no contexto da 
nossa sociedade? Na sociedade actual a “gastronomia” 
tem de lidar com os ventos das modas. A magreza 
socialmente admirada, as dietas, os almoços a correr  
e as outras obsessões veiculadas pelos MCS. 
Nesse contexto “sentar-se para bem comer” parece 
cada vez mais um atavismo. 
Por isso mesmo a importância que devemos atribuir 
ao conceito é muito grande. Tem a ver com a recu-
peração de valores tradicionais, como as reuniões 
familiares à volta da mesa e a passagem das antigas 
sabedorias de fogões e panelas de mães e pais para 
filhas e filhos. 
Sem culto (pela gastronomia) não existe cultura 
(popular). Em nenhum país.

Considera que a gastronomia é devidamente aproveitada 
na divulgação do nosso país? Já é muito importante, 
mas podia ser ainda mais aproveitada. Repare-se 
no exemplo da França. De notar que uma grande 
percentagem dos nossos visitantes estrangeiros refere 
a gastronomia como a variável que mais pesou na 
escolha do seu destino.

A diversidade gastronómica é, na sua opinião, factor de 
riqueza? É um enorme factor de riqueza e um atri-
buto de grande valia para o nosso país. Tal como a 
assombrosa variedade de castas vinícolas que faz de 
Portugal um território tão admirado nesse enqua-
dramento. 
As explicações de carácter etnográfico, antropoló-
gico e geográfico podem encontrar-se nas obras de 
Orlando Ribeiro, José Leite de Vasconcelos e Jorge 
Dias. Fomos (e ainda somos) um cadinho de povos 
e de culturas que – ao estabelecerem-se no nosso 
rectângulo – fundiram os seus conhecimentos ances-
trais com os dos celtiberos originais. Dessas misturas 
surgiu a admirável panóplia de usos e costumes na 
alimentação a que chamamos “Cozinha Tradicional 
portuguesa”. 
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Conhece o movimento das confrarias? Conheço sim. 
Através dos bons ofícios da Drª Olga Cavaleiro tive 
acesso a este movimento e às respectivas acções.

Pertence a alguma confraria?
Pertenço à Confraria dos Enófilos da Bairrada. Mas 
(ainda) não pertenço a nenhuma Confraria Gastro-
nómica.

Como entende o papel das confrarias na nossa sociedade? 
De uma forma geral entendo que qualquer movi-
mento associativo tem de ser bem encarado na 
óptica do desenvolvimento dos povos. Qualquer que 
seja a raiz da filiação, estamos por norma sempre 
melhores em boa companhia do que a lutar sozinhos 
pelos objectivos comuns. E temos mais força.
As Confrarias, neste caso as Gastronómicas, têm dois 
grandes méritos. Em primeiro lugar são guardiãs da 
(boa) tradição. Cabe-lhes transmitir aos vindouros a 
existência das iguarias e as formas de as trabalhar na 
cozinha. Por outro lado, são também locais de troca 
de opiniões e de sã convivência, que irão permi-
tir elevar o espírito e a qualidade de vida de todos 
quantos participam.

As Confrarias […] são guardiãs da 
(boa) tradição. Cabe-lhes transmitir aos 
vindouros a existência das iguarias e as 
formas de as trabalhar na cozinha.

Na sua opinião, hoje em dia o que move alguém a tornar-
-se Confrade? Serão muitas variáveis: A alegria da 
confraternização, a curiosidade em saber mais 
sobre o movimento e sobre as tradições fielmente 
guardadas, a vontade de fazer mais pela suas terras. 
Finalmente, a hipótese de dar a conhecer a todos os 
conhecimentos que eram só de alguns. E que por 
vezes  eram “escondidos” por tacanhez ou egoísmo.

Num mundo em permanente mudança, quais são na sua 
opinião os maiores desafios que se colocam às Confrarias? 
Na minha opinião serão dois: 
- Mais e melhor visibilidade pública e institucional, 
com presenças regulares nos “social media” mas 
também nos MCS “mainstream”. 
- E ainda, reforçar a organização federativa de forma 
a que o movimento se constitua como um parceiro 
de peso, obrigatório em toda e qualquer discussão 
que se faça sobre a matéria da gastronomia no nosso 
país.

Conhece a actividade da FPCG? Conheço sim. Sobre-
tudo através da curiosidade que o movimento me 
causou depois das reuniões para a atribuição dos 
prémios AHRESP 2015, onde tive o privilégio de 
conhecer a Drª Olga Cavaleiro. 

Qual a opinião sobre o trabalho desenvolvido? Considero 
que se trata de um trabalho nunca acabado. Muito se 
fez, e bem. 
Mas muito está ainda para fazer. E isso é admirável.  
Porque termos à frente um caminho para evoluir 
deve ser uma das coisas mais animadoras e tran-
quilizadoras que é possível antever no futuro. Em 
qualquer futuro.
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Novos órgãos sociais da Federação Portuguesa das 
Confrarias Gastronómicas, foram eleitos no passado 
dia 24 de Outubro em acto eleitoral que decorreu 
no Caramulo. Uma única lista foi apresentada a 
sufrágio e a união foi a palavra de ordem reelegendo, 
por unanimidade, a equipa e a estratégia apresentada 
por Olga Cavaleiro para um período de três anos.

Satisfeita com o facto de dar continuidade a um 
projecto iniciado, há três anos e que deu bons frutos, 
Olga Cavaleiro assume o seu redobrado empenho 
e vontade de trabalhar “em prole das confrarias, da 
gastronomia e do país”. “Temos uma equipa mobi-
lizada, com responsabilidade e determinação”, diz 
sublinhando que as comemorações do Dia Nacional 
da Gastronomia constituem um dos momentos mais 
significativos do trabalho a realizar no próximo ano, 
e recorda que a instituição desta data, aprovada por 
unanimidade na Assembleia da República, repre-
senta, uma luta da FPCG e como tal merece uma 
atenção especial para o próximo dia 29 de Maio 
primeira vez que se comemora esta efeméride.

A FPCG elege
Novos Órgãos Sociais para 

o Triénio 2016/2018

Se estas comemorações são um ponto decisivo, em 
que se pretenderá “ fazer sobressair a diversidade, 
com cada uma das Confrarias a mostrarem o que 
caracteriza o seu território” e, por outro, “mostrar 
a unidade de todo o país em prol da gastronomia, 
uma causa comum a todos”, Olga Cavaleiro pro-
mete ainda continuar a trabalhar para “promover as 
Confrarias” sublinhando o papel fundamental, que 
desempenham nos seus territórios e o seu impacto 
na economia local. 

Confiante no futuro, a presidente da FPCG recon-
duzida no cargo salienta o muito que foi feito e o 
muito que ainda há a fazer em defesa da gastronomia 
e da qualificação dos produtos tradicionais, na senda 
do inventário que tem vindo a ser feito com as Con-
frarias e Autarquias.

Olga cavaleiro, entende ainda que o futuro passa 
pela consolidação de parcerias já existentes e pela 
aposta noutras que se revelem positivas para levar 
mais longe e afirmar de forma crescente a Federa-
ção, as confrarias e a gastronomia nacional.
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A EQUIPA PARA O PRóxIMO TRIÉNIO 2016 – 2018

Mesa da assembleia geral
Presidente: Confraria das Almas Santas da Areosa e do Leitão - Joaquim Alves 
de Almeida
Secretários:
Confraria Gastronómica dos “Gastrónomos dos Açores” – José Nunes
Confraria Gastronómica do Cabrito e da Serra do Caramulo - António Dias
Suplentes
Confraria Gastronómica “O Moliceiro”- Vaz Pereira 
Confraria dos Gastrónomos da Região de Lafões – Arsénio Saraiva

Conselho Directivo

Presidente: Confraria da Doçaria Conventual de Tentúgal - Olga Cavaleiro
Vice-Presidentes: 
Confraria do Queijo da Serra da Estrela - Pedro Couceiro
Confraria da Fogaça da Feira – Isabel Sousa
Confraria Gastronómica da Madeira  - Ivo Caldeira
Confraria do Anho Assado com Arroz de Forno – Luís Brás
Confraria da Broa d Ávanca – Manuel Firmino Dias
Confraria Gastronómica das Saínhas de Vagos – Filomena Grave
Suplentes: 
Confraria dos Sabores da Abóbora – Fátima Ritto
Confraria do Bodo - Joaquim Pimentel

Conselho Fiscal

Presidente: Confraria da Gastronomia do Ribatejo - José Marques
Relatores:  
1º Relator – Confraria das Papas de S. Miguel – Lindolfo Ribeiro
2º Relator - Confraria do Bolo de Ançã - Jorge Amaral
Suplentes: 
Confraria Gastronómica da Maçã Portuguesa – Francisco Oliva Telles
Confraria dos Aromas e Sabores Raianos – João Tolda
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No decorrer dos três últimos anos, assistimos ao 
crescimento e afirmação da Federação Portu-
guesa das Confrarias Gastronómicas. Defendemos 
a importância das confrarias e projectamos o seu 
importante trabalho no contexto económico, social 
e cultural português. Soubemos valorizar a gastro-
nomia portuguesa pelo que ela tem de genuíno, de 
património imaterial, de relevância económica, de 
sustentabilidade ambiental,de indispensável a uma 
alimentação saudável, de centralidade turística, 
enfim de cumplicidade com importantes sectores 
para a nossa economia. Levámos a FPCG ao maior 
reconhecimento alguma vez conseguido. Soubemos 
exercer a influência decorrente de constituirmos um 
movimento organizado que sabe impor-se pelo seu 
trabalho que deixa marcas positivas nos seus territó-
rios e contribui para o desenvolvimento local.
Somos respeitados nas nossas comunidades, somos 
tidos em consideração quando se trata de decidir 
acerca da relevância de projectos de desenvolvi-
mento, somos parceiros na concretização do que 
se pretende ser a combinação entre a tradição e a 
inovação. Em conjunto, mostrando a nossa força 
soubemos dar a Portugal uma conquista, a institui-
ção do Dia Nacional da Gastronomia aprovada por 
unanimidade na Assembleia da república.  

Celebrar Portugal

Como em tudo na vida, o importante não é alcançar 
a meta, mas conseguir manter o nível de relevância 
e qualidade do trabalho. É preciso coragem para 
assumir os desafios lançados no decorrer destes três 
anos. É preciso empenho para manter os projectos 
e dar-lhes a consolidação necessária, por um lado, e 
fazê-los evoluir para outros melhores e mais sólidos 
e, porventura, mais inovadores, por outro. É preciso 
sentir os projectos crescerem e tornarem-se autóno-
mos. Dar às confrarias e à FPCG maior afirmação, 
ainda mais relevo junto da instituições. É preciso dar 
à Gastronomia a concretização justa e concreta do 
seu dia.

Por isso, nos apresentamos de novo. Por isso, man-
tivemos a equipe na sua essência para nos apresen-
tarmos em eleições à liderança da FPCG. Porque 
acreditamos, porque sabemos ter o empenho e a 
capacidade, porque temos a fraternidade das confra-
rias que nos une, queremos dar a conhecer as nossas 
intenções para um novo período a liderar os destinos 
da FPCG dando mais e melhor à gastronomia, às 
confrarias, à FPCG.

Estamos certos de que a linha do horizonte que nos 
vai guiar deve ser balizada por duas certezas. Em 
primeiro lugar, é preciso criar maior elo de ligação 
entre as confrariase entre estas e a FPCG para além 
das habituais visitas por ocasião dos momentos capi-
tulares. É preciso fazer sentir às confrarias que há 
espaço e tempo para mais. É preciso transmitir que o 
sucesso do trabalho das confrarias depende do modo 
como interagemumas com as outras, com a FPCG e 
com a sociedade em geral.

Em segundo lugar, é preciso ter a coragem de orga-
nizar o 1º Dia Nacional da Gastronomia Portuguesa 
onde queremos um envolvimento pleno e uma 
participação activa das confrarias e das instituições 
sociais, económicas e culturais.

Queremos Celebrar Portugal!

[…] soubemos dar a 
Portugal uma conquista, a 
instituição do Dia Nacional 
da Gastronomia aprovada por 
unanimidade na Assembleia 
da República.
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GAstroNomIA PortUGUesA

1. marca “Produto tradicional Português”
Para além da concretização do Dia Nacional da Gas-
tronomia Portuguesa há que insistir na qualificação 
dos nossos produtos tradicionais. Por isso, o inven-
tário que temos vindo a desenvolver com as Con-
frarias e com as Câmaras Municipais é tão relevante. 
Aproveitando essa informação e potenciando a sua 
utilização em prol do desenvolvimento local, que-
remos a constituição do selo “ProdutoTradicional 
Português” para distinguir de forma simples e eficaz 
os produtos genuínos, autênticos, com um enorme 
património cultural imaterial e, muitas das vezes, 
com grande peso económico. Esta é, com toda a 
certeza, uma meta a cumprir para esta equipe.

2. Produtos qualificados
O investimento na qualificação dos produtos através 
do reconhecimento DOP, IGP ou ETG, mantém-
-se como desafio. Sabemos ter, no passado, incen-
tivado algumas das confrarias a investir neste tema. 
Queremos continuar aproveitando a disponibilidade 
e receptividade da Direcção-Geral da Agricultura 
para apoiar as confrarias nesta matéria

3. regulamentos de Produção
Sabemos que algumas confrarias se esforçam pela 
revitalização da produção dos seus produtos e, por 
isso, ao necessário incentivo à produção e a falta 
de escala da mesma impedem a regulamentação 
da forma como os produtos são produzidos. Neste 
contexto, a FPCG quer ajudar com uma nova fer-
ramenta de trabalho: os regulamentos de produção. 
Simples, de utilização fácil e uma tentativa de com-
binação da tradição e das regras instituídas por lei, 
pretendem ser uma ajuda no incentivo a produção 
de produtos genuínos, autênticos e que satisfazem as 
exigências de um público informado.

4. O sucesso conseguido com o Inventário dos 
Produtos tradicionais leva-nos a procurar uma 
maior participação, sobretudo, junto das confrarias 
que ainda não participaram. É preciso relembrar da 
importância de sistematizarmos a informação (ainda) 
disponível sobre as características organolépticas, 
geográficas,económicas ou culturais dos produtos 
como forma de combatermos o desaparecimento de 
inúmeros produtos ou receitas que nos distinguem 
e nos caracterizam. Este é um projecto a manter, a 
desenvolver com novos parceiros como instituições 
de ensino e a usar para novas intenções em que a 
informação estará ao serviço de um melhor aprovei-
tamento do que nos caracteriza.

5. Dia Nacional da Gastronomia
O grande desafio para esta equipe, será o centro 
da nossa atenção e do nosso trabalho pelo nível de 
envolvimento e depreparação que exigirá de todos 
nós. Sabemos estar à altura, pois foi desenhado na 
nossa mente enquanto o propúnhamos e o defendía-
mos com convincente argumentação. Dada a rele-
vância do projecto, será apresentado em separado.
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CoNFrArIAs GAstroNÓmICAs

1. “Prémio boas Práticas para a Valorização 
da Gastronomia”
O coroar do bom trabalho desenvolvido pelas con-
frarias será honrado e dignificado com a II edição 
deste prémio que inclui uma vertente pecuniária e 
cujos propósitos se distribuem entre a divulgação 
dasconquistas das confrarias e o incentivo a uma 
participação ainda mais activa das confrarias no 
desenvolvimento local.

2. As Confrarias na tV
Acreditamos que no momento actual e face à 
relevância das confrarias um programa de televisão 
de âmbito documental será possível. Para isso, nos 
iremos bater junto dos das instituições em causa.

3. “Vamos Voar com a tAP”
Projecto de grande sucesso cujos resultados as 
confrarias envolvidas já tiveram oportunidade de 
constatar, é algo que queremos manter e cultivar. 
Parceiro de realce para a FPCG, queremos que a 
gastronomia e as confrarias assumam com a TAP 
novos desafios e possam estimular as economias 
locais com o maior consumo de produtos tradicio-
nais.

4. Canal Youtube
Disponibilização de conteúdos para o canal You-
Tube da FPCG onde já se encontram os vídeos das 
confrarias enviados no âmbito do projecto TAP. 

5. NoNA Arte
Após três anos, será o momento de rever o design 
e os conteúdos da NONA ARTE. Sabemos ser o 
tempo de a nossa publicação digital ser também um 
meio de as confrarias divulgarem as boas iniciativas 
que fazem para além dos capítulos.

6. Jantares reflexão
Queremos continuar a acrescentar valor à reunião 
à volta da mesa, à discussão e partilha de ideias. Por 
isso, queremos manter os jantares-reflexão com dis-
cussão de projectos da FPCG, troca de ideias sobre 
assuntos gratos às confrarias, apresentação de pales-
tras sobre história da alimentação, património cultu-
ral e arquitectónico associado à alimentação. À mesa 
reforçamos os laços e sentimos a partilha do sabor e 
das ideias no saciar da nossa fome física e social.

7. mercados solidários
Porque a alimentação é para todos queremos a rea-
lização de mais mercados solidários onde a gastro-
nomia será posta em evidência e o retorno para a 
comunidade uma realidade.

8. sessões de esclarecimento
O futuro dos nossos produtos tradicionais deverá ser 
discutido com os mais interessados, os produtores, 
as associações de produtores e os seus interlocutores 
principais, os representantes da Direcção Geral e das 
Direcções Regionais de Agricultura. Queremos pro-
mover esse encontro de preocupações e  de soluções 
para o futuro.  

9. A FPCG Vai ao Norte e a FPCG vai ao sul
Muito bem recebidos pelas confrarias, estes encon-
tros serão uma prioridade, sobretudo, como forma, 
quer de reforçar a coesão interna, quer de divulgar 
entre confrarias não federadas o trabalho da FPCG.
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FeDerAÇÃo PortUGUesA DAs 
CoNFrArIAs GAstroNÓmICAs

Para o crescimento da FPCG as parcerias serão sem-
pre fundamentais e determinantes:

1. Federação das Confrarias báquicas de Por-
tugal - queremos estreitar de forma mais persistente 
e contínua as relações e determinar acções e iniciati-
vas comuns.

2. entidades regionais de turismo - participa-
ção activa das confrarias na elaboração de rotas gas-
tronómicas e culturais em que sejam evidenciadas os 
seus produtos gastronómicos e os principais pontos 
de atracção turística;

3. Caixa Crédito Agrícola com a publicação na 
revista CA de artigos sobre as confrarias

4. Casa das Confrarias - Revitalização do seu 
espaço com a presença assídua de confrarias com 
actividades de divulgação da nossa gastronomia e 
cultura; 

5. Internacionalização do movimento das con-
frarias - Apesar das dificuldades, queremos insistir 
na constituição de uma Federação Internacional que 
nos ajude a internacionalizar a nossa gastronomia e a 
criar laços com outras instituições.

6. Diálogo de culturas gastronómicas - A 
gastronomia portuguesa construiu-se, também, no 
encontro com outras culturas assimilando, acrescen-
tando, reduzindo, alterando o que foi encontrando 
pelo mundo. Será nossa intenção promover o diá-
logo com outras gastronomias através de encontros 
com os sabores do mundo com a ajuda de entidades 
diplomáticas e consulares. 

7. Conhecer Portugal - Elaboração de um calen-
dário anual das iniciativas gastronómicas e culturais 
que os municípios organizam em colaboração com 
as confrarias e divulgação do mesmo.  
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DIA NACIoNAL DA GAstroNomIA 
PortUGUesA

Como conquista da FPCG e das confrarias, propo-
mos que este dia seja celebrado tendo em conta 
algumas premissas: 

1. Todos os anos deve ser escolhido um tema que 
permita orientar as celebrações.

2. As celebrações deverão decorrer a dois níveis ter-
ritoriais: local e nacional. 

2.1 Âmbito Local - as confrarias serão as protago-
nistas na liderança das actividades de interação com 
a comunidade quedeverão decorrer entre Março 
e Maio. Público-alvo: população infanto-juvenil; 
população activa; população idosa. Parceiros: ins-
tituições de ensino, instituições de solidariedade 
social, empresas, associações, instituições de saúde, 
Entidades de Turismo, Câmaras Municipais, Juntas 
de Freguesia.

2.2 Âmbito nacional - a FPCG será a entidade 
coordenadora das celebrações que deverão incluir os 
parceiros com quem instituímos protocolo e todas 
as confrarias associadas e que irão decorrer no dia 
instituído para o efeito numa cidade a definir.  

3. Escolha de um parceiro da comunicação 
social que faça a cobertura das iniciativas das con-
frarias e que possa acompanhar o Dia Nacional da 
Gastronomia. 

4. escolha de entidades patrocinadoras com 
ligação à gastronomia que possam dar sustentabili-
dade financeira ao projecto. 

Vamos Celebrar Portugal!
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Endoenças designa a procissão que tem lugar na 
noite de Quinta-feira Santa, integrada no ciclo 
festivo pascal da igreja católica romana, em que se 
promove o arrependimento e penitência conjunta 
dos membros da comunidade, e também o pedido 
de indulgência, como preparação para a celebração 
da Páscoa.
No lugar e na região envolvente, o termo endoen-
ças abrange, na linguagem comum, o todo em que 
o evento se integra, incluindo por isso a Sexta-feira 
Santa, em que o percurso da procissão é simétrico ao 
de quinta, ou mesmo a generalidade das práticas da 
semana santa.
Quinta-feira de Endoenças, com a Procissão do 
Senhor dos Passos e sermão «do Encontro», é um dia 
festivo que pertence à vivência fortemente rituali-
zada da Semana Santa, integrada no ciclo primaveril 
dominado pela Páscoa. Complementa-a natural-
mente a Sexta-feira da Paixão, em que nova procis-
são, do Senhor Morto, faz o percurso inverso ao da 
noite anterior, para regressar à matriz onde decor-
rerá a «aleluia», no sábado.

endoenças
de Entre-os-Rios

Teresa Soeiro (FLUP | DCTP | CITCEM)

Confraria do Presunto e da Cebola do Vale do Sousa 

A originalidade desta celebração pascal em Entre-
-os-Rios não reside, porém, nas cerimónias em si, 
semelhantes a outras da Semana Santa, bem mais 
ricas e complexas, mas no facto de actualizar anual-
mente o profundo sentido de pertença a uma comu-
nidade ribeirinha invulgar, que não coincide com 
freguesia ou paróquia, assente num território há oito 
séculos repartido por três margens de rios de difícil 
travessia (Tâmega e Douro), que dominaram o seu 
quotidiano, enquadramento territorial que constitui 
uma relíquia de divisões administrativas passadas, 
neste caso as terras do medievo couto de Santa Clara 
do Torrão, abrangendo os municípios de Penafiel e 
Marco de Canaveses.

Por outro lado, a posição dos lugares e o itinerá-
rio sacro inscrevem-se em cenário natural ímpar, a 
desembocadura do Tâmega no Douro, que obrigava 
outrora à passagem da procissão em barcos e ainda 
hoje propicia a espectacularidade da iluminação da 
noite de Endoenças, em que se acendem milhares 
de lumes distribuídos pelas encostas até à borda da 
água. A população reforça os laços nestes dias de 
festa e regresso a Entre-os-Rios, vive-os intensa-
mente no espaço público e no lar, entre as cerimó-
nias religiosas em que participa, a família e a gastro-
nomia tradicional, sempre com o rio presente.
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A RUA DO BURGO DE ENTRE-OS-RIOS
Entre-os-Rios, lugar da freguesia de Eja e conce-
lho de Penafiel, situa-se na margem direita do rio 
Tâmega, junto à desembocadura no Douro, no 
cruzamento de caminhos inter-regionais. Fez-se 
burgo por iniciativa senhorial (foral de 1241) e cedo 
se especializou no transporte, comércio e serviços 
que a população da apinhada Rua podia prestar 
ali mesmo, ou em terras afastadas até onde os seus 
barcos lhes permitissem chegar. Arrais, marinheiros 
e pescadores, artífices, negociantes e comercian-
tes compunham o espectro desta sociedade, até ao 
século xx focada no rio, cais e feira, e antes tam-
bém na cobrança dos direitos de passagem e porta-
gem.

Mas, mais importante para a construção da identi-
dade pessoal e da comunidade é o facto de o Burgo 
desde a Idade Média ter feito parte da paróquia do 
Torrão, na outra margem do Tâmega, que hoje 
integra a freguesia de Várzea, Alpendorada e Torrão, 
no concelho do Marco de Canaveses, pelo que todas 
as pessoas aqui nascidas ficam integradas naquela 
comunidade, inscritas nos registos da igreja onde 
recebem os sacramentos e durante séculos foram 
enterradas. Quando o Liberalismo transformou estas 
entidades em circunscrições administrativas civis, o 
lugar continuou na freguesia e concelho do Torrão, 
mais tarde anexado ao de Benviver, todos na mar-
gem esquerda do Tâmega. Malgrado a insistência 
da autarquia penafidelense, apenas com a criação do 
município do Marco de Canaveses (1852) e norma-
lização dos limites se desvinculou administrativa-
mente Entre-os-Rios dessa umbilical ligação, para o 
reunir à freguesia de Eja e município de Penafiel.

Em contra-corrente, não ocorreu transferência 
paralela no domínio da divisão eclesiástica, perma-
necendo o Burgo integrado na paróquia do Torrão. 
Esta circunstância ajudou a alimentar a distinção 
que os moradores fazem do seu lugar, mais urbano 
e muito ligado ao rio, face à ruralidade da restante 
freguesia de Eja. Estamos perante como que um raro 
fóssil, testemunho ímpar da complexa e intrincada 
malha de divisões do território desenhadas a partir 
da Idade Média e cristalizadas durante o Antigo 
Regime, que o programa liberal pretendeu racio-
nalizar. Esta situação singular potenciou o extraor-
dinário enquadramento cénico com que deparamos 
em noite de Endoenças, quando milhares de lumes 
são acesos simultaneamente nas encostas das duas 
margens do Tâmega e na margem oposta do Douro, 
o núcleo das terras do medievo couto do Convento 
de Santa Clara do Torrão.



nona arte | 33

QUARESMA
O ciclo quaresmal, porém, é bem mais longo, come-
çando na Quarta-feira de Cinzas, imediata ao Car-
naval, para terminar no Sábado de Aleluia, estando 
os eventos religiosos e de catarse social distribuídos 
por todo o período, com momento alto na noite de 
Quinta-feira Santa, em que se realiza a procissão do 
Senhor dos Passos ou do Encontro, com o respectivo 
sermão de penitência, e a Sexta-feira em que sai a 
do Enterro do Senhor, solenidades muito elaboradas 
pela piedade barroca e comuns no sul da Europa 
católico. Importa documentar a forma de viver estas 
práticas rituais ao longo dos últimos séculos para 
interpretar a festividade cíclica de hoje. Factual-
mente, a preparação destes eventos religiosos começa 
na visita pascal do ano anterior, quando os homens 
da comissão de festas que integram o compasso per-
guntam aos paroquianos - no Torrão, Rua e Juguei-
ros - se querem vir a ser mordomos da próxima cele-
bração. Aos primeiros inscritos acrescem os que o 
fazem devido a promessa. Serão estes mordomos que 
vão dividir entre si a despesa, que se tornará menos 
pesada se o número for razoável. Sirva de exemplo 
o ano de 2012, em que se inscreveram mais de uma 
centena de mordomos do Torrão, outros tantos de 
Jugueiros e cerca de oitenta da Rua, mas muitas 
vezes ultrapassaram as três centenas.

QuARtA-FEiRA ou SENHoR RouBADo
Na quarta-feira, os mordomos e pagadores de 
promessa juntam-se, quer na capela de S. Tiago, 
quer na da igreja do Torrão (aqui os jovens) para 
carregar os andores com as imagens que irão tomar 
lugar na procissão, retiradas dos respectivos altares 
pela Comissão de Culto. Compete aos do Burgo 
aprontar, apenas sem as lanternas, os andores da 
Senhora das Dores e do Senhor dos Passos, e aos do 
Torrão o do Senhor Morto. Depois, por exigência 
dos itinerários que serão percorridos nos dois dias 
seguintes, é preciso nesta noite prévia mudá-los de 
margem, pois na quinta-feira a Senhora das Dores 
e o Senhor dos Passos sairão da igreja paroquial do 
Torrão, no fim da cerimónia litúrgica, enquanto o 
Senhor Morto partirá, na sexta-feira, da capela de 
S. Sebastião - o calvário - para regressar à igreja. A 
troca decorre já de noite e recebe a designação de 
Senhor Roubado. É feita com discrição, quase sem 
iluminação e sem ruído, com acompanhamento 
mínimo, passo acelerado e furtivo, como se de um 
roubo se tratasse de facto. Está prescrito que os dois 
grupos se cruzem a meio da ponte, como anterior-
mente faziam no meio do rio.

[…] A população reforça os 
laços nestes dias de festa 
e regresso a Entre-os-Rios, 
vive-os intensamente no 
espaço público e no lar, […] 
sempre com o rio presente.
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QUINTA-FEIRA DE ENDOENçAS, 
PROCISSãO DOS PASSOS E SERMãO DO 
ENCONTRO
Quinta-feira Santa, ou de Endoenças, apesar de 
ainda ser, para muitos, dia de trabalho, é tam-
bém a jornada de preparação para a cerimónia que 
decorrerá à noite. As casas são limpas e ornadas, 
assim como a via pública, em especial no itinerário 
a percorrer pelas procissões. Grupos de mulheres 
asseavam as cruzes da via-sacra que a família ou 
empresa tomava a cargo, cobrindo-as de flores, 
hoje substituídas por tristes bandas de tecido roxo. 
Instalam-se nas casas os suportes para a iluminação, 
tradicionalmente lume de cera, também por como-
didade mudado para conjuntos de lâmpadas, por 
vezes montados em cruz. No ar anda o caracterís-
tico aroma que emana da cozedura do pão-de-ló e 
outros doces que não se dispensam nestes dias.

Quando a vida do rio marcava o quotidiano da 
comunidade, também as embarcações deviam ser 
limpas e preparadas, fosse para receber a procissão 
que passava nos rabelos grandes, ou para a acompa-
nhar em cortejo e ficar junto do cais, envolvidos no 
sagrado. Nos dias anteriores era importante obter 
uma boa pescaria, para não faltar o sável e a lampreia 
neste tempo de abstinência. A lampreia era ainda 
prato obrigatório no Domingo de Páscoa, ao lado 
do anho assado com arroz de forno.

Os paroquianos juntam-se na sua igreja matriz do 
Torrão após o jantar/ceia, para participar no pri-
meiro ofício do Tríduo. O momento de encanto 
acontece então cá fora, quando na noite se acendem 
milhares de lumes tremeluzentes que desenham 
as duas vertentes do Tâmega e a margem sul do 
Douro, e iluminam as fachadas das habitações, os 
muros dos quintais, bem como os barcos numa lenta 
deriva pelo rio. Contributo de todos os habitantes, 
tradicionalmente responsáveis por iluminar o cami-
nho sempre que o sagrado saísse à rua, esta prática 
ganhou nas Endoenças uma espectacularidade ímpar 
pela área envolvida em redor do encontro dos rios, 
as terras do antigo couto. Documenta-se, pelo 
menos no século xx, como esta característica foi 
potenciada pelas forças vivas e autoridades locais, 
tornando-se mais-valia para promover o evento 
junto de um público diversificado.

Terminada a celebração litúrgica, os intervenientes 
dirigem-se aos responsáveis, é a azáfama de fazer 
cada qual envergar o trajo e insígnias da personagem 
(figuras litúrgicas) que irá encarnar, momento de 
excitação e turbulência para as muitas crianças em 
idade de catequese que é preciso organizar para que 
o préstito esteja pronto a seguir, encabeçado pela 
fanfarra dos Bombeiros de Entre-os-Rios, que abre 
a procissão e marca a cadência fúnebre adequada. 
Passam as figuras e em posição recuada elevam-se 
os andores - do Senhor dos Passos e da Senhora das 
Dores - sobre os ombros dos mordomos, segui-
dos pelos penitentes e devotos com promessas para 
cumprir, lume na mão, alguns descalços, muitas 
crianças pelo seu pé ou ao colo, mesmo vestidas de 
anjo. Finda o préstito a banda de música contratada, 
habitualmente a de Rio de Moinhos ou de Lagares 
(ambas do município de Penafiel), seguida por aque-
les que se querem juntar à procissão.
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A multidão que desceu a Entre-os-Rios só para 
assistir, de preferência a tempo de começar por 
comer um lauto jantar de sável e lampreia, distribui-
-se pelo itinerário entre a igreja do Torrão e o 
largo da feira, no Burgo, e vai abrindo alas para a 
procissão. O silêncio impera quando se aproximam 
os andores, e até os feirantes desligam as intrusivas 
músicas e iluminações das suas tendas e rulotes.

Desde os anos quarenta do século xx que o pri-
meiro troço do itinerário se faz passando o Tâmega 
na ponte Duarte Pacheco e não como antes da sua 
construção, quando se cruzava em barcos, do cais 
do Torrão para o da Rua, travessia por vezes difícil 
nesta época do ano em que a corrente é ainda forte. 
Para maior segurança dos rabelos carregados com os 
andores e participantes, lançava-se mesmo um arame 
de apoio à travessia.

No modelo actual, a procissão forma-se no adro da 
igreja e ao seu redor, para de seguida subir o cami-
nho até entroncar na estrada (EN108), percorrer a 
ponte sobre o Tâmega e entrar na margem direita 
pela estrada/rua (rua Principal) que se dirige à ponte 
do Douro. Ao chegar ao entroncamento da rua da 
Castanheira, inflecte para dentro da povoação e 
continua pela rua de Santo António, até ao largo. Aí 
divide-se em dois braços: o que acompanha o andor 
de Nossa Senhora fica no largo da feira (Largo Gas-
par Baltar), junto da cruz da via-sacra; o que leva o 
andor de Cristo, com percurso mais longo, por junto 
do rio (Av. Dr. Carvalho Mendes) até ao largo do 
Pelourinho, onde antes aportavam os barcos, sobe 
a rua da Fonte da Nogueira e desce a de S. Tiago, 
para ficar parado na desembocadura desta, junto do 
mesmo largo da feira, onde chega anunciado pela 
música fúnebre executada pela banda, com as autori-
dades e os padres.
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Com magnífico enquadramento deste rossio voltado 
ao rio, habitualmente apinhado de gente, tem lugar 
a celebração religiosa, que inclui o sermão dito do 
Encontro, feito por um padre-pregador instalado em 
púlpito improvisado, ladeado pelo pároco, repre-
sentantes políticos e convidados de distinção. Nos 
anos de menor investimento é o próprio pároco que 
se encarrega desta pregação, em que não se torna 
difícil fazer subir a emoção. Termina no clímax do 
Encontro da mãe com o filho moribundo, o andor 
do Senhor dos Passos entra finalmente na praça, 
ficam frente a frente e são inclinados para diante 
para o Beijo, como se a Senhora osculasse Cristo na 
despedida.

Novamente reunida, toda a procissão segue pela 
velha estrada de Arrifana. Sai do Burgo perto da 
capela de Santo António e sobe a Rua Nova no 
sentido da capela de S. Sebastião, acompanhando 
a via-sacra até ao calvário aí estabelecido. O andor 
de Nossa Senhora aqui permanecerá para o dia 
seguinte, o do Senhor dos Passos regressa discreta-
mente a casa, a capela S. Tiago.
É meia-noite passada, fim da jornada e hora de 
dispersar para os participantes e observadores mais 
resistentes, já que a maioria não se dá ao trabalho 
de fazer esta última e longa subida, parte a seguir 
ao sermão. Os da terra que seguem a norma sobem 
ao Calvário, e também eles regressam a casa, onde 
têm a aguardá-los, segundo a tradição, uma pequena 
merenda de pão da Rua e «café», porque a janta foi 
há muito.

SExTA-FEIRA SANTA - PROCISSãO DO 
ENtERRo Do SENHoR
Na Sexta-feira Santa, a acção regressa à rua depois 
do almoço. As pessoas reúnem-se em S. Sebastião 
para dar início à procissão do Senhor Morto, que 
incorpora o ataúde com Cristo e o andor de Nossa 
Senhora das Dores, além de muitas das figuras 
da noite anterior, os penitentes e cumpridores de 
promessas, rematando com o(s) sacerdote(s) que 
segue(m) sob o pálio e o público acompanhante, 
bastante menos. Silenciosa e fúnebre, percorre itine-
rário inverso, pelo caminho que o andor do Senhor 
dos Passos fizera na noite anterior, até ao largo do 
Pelourinho, onde embarcaria mas agora segue junto 
ao rio para retomar a estrada, passar a ponte e descer 
para a igreja paroquial.

Está consumado o Enterro, sábado será de Aleluia, 
celebrada à noite na igreja paroquial, e domingo a 
Rua volta a animar-se para mais uma celebração 
Pascal: a visita do compasso, agora organizado em 
duas cruzes que saem de S. Tiago; a entrega dos 
folares (amêndoas e pão-de-ló); o convívio dos filhos 
da terra na diáspora que regressam a casa nesta oca-
sião festiva de reencontro, alimentado por uma boa 
mesa onde não faltará a lampreia, o anho assado com 
arroz de forno e o melhor pão-de-ló, que em tão 
grande quantidade as doceiras da Rua começaram a 
cozer dias antes.

Embora se trate de uma festa religiosa católica, a 
participação e motivação geral para a manter ultra-
passa o grupo dos crentes com prática regular. A 
comunidade sente-a como o evento anual em que se 
revê e cada membro pode posicionar-se de diferente 
forma em edições sucessivas, desde o mais empe-
nhado papel de mordomo ou pagador de promessa, 
ao de penitente ou acompanhante da procissão, e 
ainda como espectador/participante.
No entanto, o núcleo central dos mordomos tende 
a permanecer apesar do envelhecimento, envergam 
as opas e tomam as varas, procurando transmitir a 
prática a novos aderentes, homens mais jovens como 
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os que carregam os andores. Empenham-se tam-
bém regularmente em outras realizações e tarefas da 
paróquia, sendo este o caso particular dos elemen-
tos, de ambos os sexos, que a partir da igreja matriz 
do Torrão carregam o ataúde do Senhor Morto na 
noite de quarta-feira em que se trocam as imagens - 
Senhor Roubado.

Em contrapartida, a valorização da pertença e acti-
vidade das confrarias, assim como o papel da Ordem 
Terceira de S. Francisco nas cerimónias quaresmais 
estão cada vez mais reduzidos ou mesmo já extintos.
Circunstância privilegiada para a transmissão aos 
mais jovens será o período em que estes se transfor-
mam em catecúmenos, sendo deste grupo que saem 
grande parte dos figurantes, que encarnam perso-
nagens bíblicas e históricas e aqueles que com eles 
interagiram, empunhando também tarjas com men-
sagens catequizantes preparadas pelos responsáveis 
pelo ensino da doutrina e superiormente aprovadas 
pelo pároco. A idade de formação e a quase univer-
salidade desta aprendizagem, outrora imperativa, 
deixará, por certo, marcas duradouras. A disponibi-
lidade económica, o gosto pela aparição em público 
(ou cultura do espectáculo) e a valorização social 
da criança/jovem têm levado a um significativo 
aumento de presenças, mais assinalável se ponderado 
com a diminuição da natalidade. Aos olhos dos mais 
velhos (> 60 anos) esta mudança é evidente, no seu 
tempo de criança não havia «armador» que levasse 
tantos fatos e adereços, nem as famílias se reviam 
nesta participação como prestigiante.

O empenho logístico das autoridades civis e a sua 
presença nas cerimónias, em especial na procis-
são de Endoenças, contribuem para a transmissão 
da tradição por ampliar o impacto e divulgação, 
com ressonância nos meios de comunicação social, 
alertando os residentes e naturais migrantes para este 
valor que, por o assimilarem desde a nascença, nem 
sempre é reconhecido. Daqui podem resultar novos 
agentes activos (ou reactivados) de perpetuação da 
festa dentro da comunidade, mas também fortes ris-
cos de manipulação para fins mediáticos ou outros.

O ciclo quaresmal começa cada ano na Quarta-feira 
de Cinzas, imediata ao Carnaval, para terminar no 
Sábado de Aleluia, estando os eventos religiosos e 
de catarse social distribuídos por todo o período. 
Importa-nos ter em mente este calendário alargado 
de celebrações litúrgicas e piedade popular porque, 
em diferentes tempos e localidades, as comunidades 
emprestaram mais ênfase a momentos diversos. O 
mesmo teria sucedido em Entre-os-Rios e respec-
tiva sede paroquial do Torrão. Para já, as notícias 
reunidas para reconstituir a diacronia desta celebra-
ção são poucas, mas passíveis de encadeamento até 
chegar às Endoenças de hoje.

ONDE DORMIR 
Exe Penafiel Park Hotel & Spa 
Dom Hotel
Quinta do Padrão

ONDE COMER 
Esquilo Restaurante
Rua de Elisio Meireles Ferreira de Sousa, Penafiel
Restaurante O Sapo
Rua da Estrada 25, Irivo | Penafiel
O Ramirinho
Pieres Marecos | Marecos, Penafiel 4560-222  
O Cedro
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Todos os anos se realiza a tão aguardada segunda-
-feira de Páscoa. Esta está assinalada no mapa de 
férias de todos os souselenses, mesmo daqueles que 
escolheram outros pontos do país para viver. A 
história repete-se desde 1964, quando a Câmara 
Municipal de Sousel decidiu instituir a segunda-feira 
de Páscoa como feriado municipal pois, para além 
da tradição de ir para o campo com a família, Sousel 
mantém viva a antiga Romaria em Honra de Nossa 
Senhora do Carmo, na Serra de S. Miguel.

Trata-se de uma tradição secular que ganhou con-
tornos de Romaria e leva todos os anos a Sousel, no 
Feriado Municipal, centenas de pessoas para parti-
cipar na festa que se caracteriza pela particularidade 
de associar o sagrado e o profano, a parte dos rituais 
religiosos e a parte das atividades lúdicas, à qual se 
dá o nome de “Rebola”.

segunda-Feira de Páscoa
em Sousel

Confraria Gastronómica de Sousel

Muitos chegam à Serra na véspera, outros ousam 
marcar o local dias antes da Romaria. Logo pela 
manhã chegam centenas de pessoas ao cume da 
Serra de S. Miguel. Depois dos preparativos para 
o almoço, e bem perto do meio-dia os populares 
rumam à Capela Nossa Senhora do Carmo para 
assistir à missa campal.       
À hora de almoço, espalhados pelos terrenos da 
Serra de São Miguel, os grupos de famílias e amigos 
degustam o borrego e todas as iguarias caracterís-
ticas da época. Uma vez que o borrego é o prato 
tradicional da festividade, conseguimos ao longe, 
cheirar as suas variedades como as costeletas pana-
das, o ensopado e o assado de borrego.
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É neste dia que se realiza a tradicional corrida anual 
de touros em honra de Nossa Senhora do Carmo. A 
única corrida de touros que acontece na mais antiga 
praça do país, Praça de Touros Pedro Louceiro. É 
também considerada uma das mais antigas da Penín-
sula Ibérica, apesar de não se saber ao certo a data 
de construção, mas presume-se que seja do século 
IIxx.
   

Na transição do Centro para o Norte Alentejano, 
o concelho de Sousel é marcado pela diversidade 
paisagística e por um rico património religioso, 
histórico e cultural. Este concelho é constituído por 
quatro freguesias, Casa Branca, Cano, Santo Amaro 
e Sousel.

O originário núcleo urbano de Sousel desenvolve-
-se a partir da zona mais elevada, constituindo uma 
malha densa e imbricada de ruas estreitas e tortuosas 
que deixa transparecer o cunho ordenador da cerca 
muralhada do antigo castelo, demolido. Por outro 
lado o caracter denso, rígido e ordenado dos arrua-
mentos centrais, vai perdendo clareza, à medida 
que nos afastamos da zona central. A necessidade de 
acerto dos espaços sobrantes e a construção posterior 
de bairros habitacionais, a nascente da vila antiga, 
conferiu uma dualidade morfológica à malha urbana 
de Sousel, acentuada com o rasgar do eixo rodoviá-
rio Estremoz – Fronteira.
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O Concelho de Sousel conta com um vasto número 
de edificações religiosas, entre elas igrejas e capelas, 
construídas em épocas diferentes e com diferentes 
estilos, que marcaram a evolução da construção de 
diversos monumentos, como a Igreja Matriz de Casa 
Branca (séc. xVIII), Igreja da Misericórdia de Cano 
(séc. xVI), Igreja Paroquial N. S.ª do Rosário (séc. 
xV). Estes edifícios marcaram de forma determi-
nante o espaço urbano de Sousel.
A indústria de fabrico de cal, hoje desaparecida, foi 
uma das maiores atividades económicas praticadas 
no Concelho de Sousel. O aparecimento de pro-
dutos concorrentes e de custo inferior no mercado 
ditaram o seu desaparecimento. Mas os Fornos de 
Cal ainda se mantêm de pé.

A gastronomia souselense integra o valioso patri-
mónio da cultura gastronómica alentejana. A 
mestria em combinar os cheiros e os sabores das 
ervas aromáticas, a importância do pão e dos doces 
confecionados em dias de festas, são os principais 
traços da nossa gastronomia. No sentido de valorizar 
e promover a gastronomia souselense, foi criada a 
Confraria Gastronómica de Sousel que promove os 
produtos endógenos existentes no concelho como 
queijos, vinhos, enchidos, azeites, mel e doçaria.

O concelho de Sousel conta com alguns restauran-
tes que confecionam a nossa gastronomia como “A 
Planície”, “o Hélder”, “o Vinagre”, todos situados 
na vila de Cano, “O Alentejano” na vila de Casa 
Branca e o “O Kurika” em Sousel.
Se desejar pernoitar no Concelho de Sousel pode 
optar por um dos alojamentos de turismo de habita-
ção como o “Pateo do Morgado” em casa Branca, a 
“Quinta da Pedra Moura” em Sousel, e a “Casa dos 
Condes” em Cano.



nona arte | 41

Literatura
Libações, Saúdes e Brindes

"Histórias e curiosidades Gastronómicas" de José Quitério. Lisboa: Assírio e Alvim, 1992

O uso de convidar a beber, ou de beber à saúde dos 
comensais presentes ou ausentes, não pode deixar de 
estar ligado, nas suas origens, a um outro, o de beber 
ou oferecer vinho em honra dos deuses.

Libação se chama a este último. Praticada em todos 
os povos da Antiguidade, consistia na efusão ou 
no derrame de algum líquido – o vinho era o mais 
empregue – no altar das divindades para honrá-las 
e obter a sua protecção. Hebreus, egípcios, babiló-
nios, gregos, romanos, todos libaram, oferecendo 
aos deuses e entornando sobre a ara do sacrifício, 
na esperança de congraçamento com as potências 
supremas. Posteriormente, o termo passou a abran-
ger também o simples beber, com ramificações ainda 
para absorver, sugar e gozar.

Brinde está claro que é o acto de brindar, que signi-
fica beber à saúde de alguém, de desejar a prosperi-
dade de alguma coisa, o triunfo de uma causa. Abo-
nemo-nos com Camilo: “ O restante da noite correu 
mais animada, graças ao espiritismo dos coronéis, 
que tinham brindado repetidas vezes à liberdade, 
e ungido com profusas libações o seu atlético ódio 
contra o despotismo.” (Livro da Consolação, 1872, 
capítulo. xVIII). 
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A origem etimológica da palavra brinde não é muito 
explícita. Parece vir do francês antigo “brinde”, que 
seria corruptela do alemão “bring dir sie” ou “Ich 
bring dir ś” correspondendo a “trago-to (o copo)”. 
No seu começo, o brinde germânico não expressa-
ria que todos os convivas bebessem à saúde de um 
ou mais dos presentes, mas seria antes um convite à 
bebida que todos fariam a uma determinada pessoa, 
não poucas vezes na forma de desafio. O vocábulo 
equivalente em castelhano é “brindis”, em italiano 
“brindisi”, e no inglês e no francês deu em “toast”, 
cujo porque se contará mais adiante. Pese à etimolo-
gia alemã, a costumeira do brinde vem dos confins 
da História.
Já nos poemas homéricos, deuses e heróis são fre-
quentemente representados no acto de beber uns 
à saúde dos outros. Fala-se em levantar a taça em 
honra de um amigo, chamá-lo pelo nome, beber um 
gole de vinho, passar ao amigo assim honrado a taça 
para ele beber também e a guardar como penhor da 
amizade. Naturalmente o brindante não se ficava 
por nomear o brindado, acrescentado uma qualquer 
fórmula de bom augúrio. 

Ainda entre os gregos, no século de Péricles, a fase 
líquida tinha lugar sobretudo na segunda parte do 
banquete, o “simpósio” propriamente dito. Come-
çava pelas libações em honra dos deuses, depois 
cantavam um hino a Dionísio e designavam o rei do 
banquete (“Simposiarca”). Em seguida, o costume 
era beber sucessivamente à saúde de todos os assis-
tentes.

A usança passou a Roma e com denominação de 
origem. Dizia-se dos brindes, “beber à grega. No 
apogeu do império, uma primeira libação inau-
gurava o repasto. A seguir ao aperitivo provava-se 
vinho melado (mulsum”). As taças dos convivas 
eram depois atestadas dos vinhos mais diversos. À 

“cena” seguia-se a “comissatio”, espécie de beberete 
protocolado em que uma série de taças eram vazadas 
de um trago, segundo as instruções do presidente 
quer à roda, começando pelo comensal de maior 
categoria, quer sucessivamente, enchendo cada 
um a taça que acaba de esvaziar e estendendo-a ao 
vizinho com um voto de bom agouro, quer ainda 
escolhendo um assistente a quem os outros faziam 
saúdes com tantas taças emborcadas quantas letras 
ele tinha nos seus três nomes de cidadão romano. 
No brinde amoroso – é Ovídio que conta -, depois 
de ter bebido mas antes de passar a taça amiga o can-
didato molhava o dedo no vinho e com ele escrevia 
o nome da requestada na mesa. 

Com o advento do cristianismo, o uso dos brindes 
não foi erradicado. Santo Ambrósio atesta mesmo 
uma prática singular dos cristãos, cuja era levanta-
rem a toalha para brindarem não tanto à saúde dos 
vivos, mas mais à memória dos mártires e dos santos. 
O brinde volta a ser libação. 
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Os povos nórdicos também conheciam e praticavam 
libações e brindes. Os deuses heróis tradicionais – 
Thor, Odin, Freya Njord – eram invocados pelos 
antigos noruegueses antes de entenderem ao hós-
pede o corno repleto de cerveja. 

Os florentinos, no tempo dos últimos Médicis, não 
tinham tal hábito. Em Galateo, uma espécie de 
Manuel de civilidade publicado em 1558, diz o seu 
autor, Giovanni della Castela: “Convidar para beber 
não está nos nossos hábitos e damos a isso um nome 
estrangeiro, fazer brinde, uso condenável a que não 
se deve ceder. Agradeço ao céu o facto de outras 
pestes que não vieram de trás dos montes (Alemanha 
e França) ainda não tenha aparecido esta, a pior de 
todas e considerar a embriaguez não somente uma 
brincadeira mas mesmo uma ambição.”. Por esta 
altura, os ingleses, ao das pessoas por quem tinham 
consideração. A propensão para a borracheira 
atribuíam-na aos maus hábitos trazidos da Holanda 
pelos soldados.
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Este último salto no tempo histórico foi grande, mas 
convinha chamar à colação franceses e ingleses para 
contar então a história do “toast”. No século xVI, 
em França, estabelecem-se entre outras boas manei-
ras e normas de comportamento em sociedade, 
as regras e os cerimoniais que se deviam observar 
à mesa. Reinava Henrique iii, que não podia ser 
impunemente filho de Catarina de Médicis. Um 
dos costumes que tinha a ver com o beber consistia 
em colocar-se no fundo do copo, sob o vinho, uma 
pequena fatia de pão torrado. O copo ia passando 
de mão em mão, levado de lábios a lábios, em 
torno da mesa, até ao hóspede que se queria honrar. 
Este acabava de esvaziar o copo e comia a torrada. 
Chamava-se esta “toustée” ou “tostée”. Termi-
nado o ritual, todos aplaudiam e bebiam à saúde do 
homenageado. Daqueles vocábulos procede a palavra 
inglesa “toast”, também com o significado de brinde 
que os anglo-saxónicos adoptaram.

Os holandeses do século xVII, seu período áureo, 
iniciavam os banquetes com um discurso de boas-
-vindas aos convivas: a tradição ditava a ordem de 
sucessão destas saúdes, a escolha do copo e a quan-
tidade de líquido nele vertido. Bebiam-se enorme-
mente. Utilizavam-se grandes copos em forma de 
taça ou de pé alto, cuja quantidade aterrorizava os 
estrangeiros: o burguês neerlandês desconfiava de 
quem bebia menos do que ele, e ter-se-ia censurado 
a si próprio como se houvesse cometido uma falta 
de educação, no caso de não embebedarmos seus 
hóspedes.

Em França, no tempo de Luís xIV, os repastos das 
classes altas terminavam depois com a sobremesa, do 
vinho de Espanha, do café e dos licores. O proto-
colo (regido pelo tratado de etiqueta de Antoine 
de Courtin, publicado em 1671) tornava-se então 
menos severo e prolonga-se a estada à mesa, bebe-se 
à saúde dos convidados, batem-se os copos uns nos 
outros.

Em Inglaterra, nos banquetes do início da era vito-
riana, também os convivas quando bebem, antes de 
levarem o copo aos lábios, erguem-no em direcção 
à pessoa que desejam distinguir, e esta, com igual 
gesto, retribui a delicadeza.

[…] o “chinchin” universal não é uma 
expressão onomatopaica, mas chinesa: 
“chin” quer dizer felicidade, e a repetição 
da palavra, correspondendo a muito, vem 
significar muita felicidade. (…)
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Apresentando-os para a saúde, punha-se em evidên-
cia que, além de se beber, a igualdade dos enchi-
mentos tratava todos os convivas no mesmo pé. 
Ninguém era melhor ou pior servido, não obstante 
a sua categoria ou os seus méritos. O choque dos 
copos, que Rabelais é o primeiro a anotar em 1552, 
é um pequeno divertimento que se acrescentará ao 
precedente. Era também uso, por vezes, erguer a 
taça à altura da testa ou do coração.
Ainda aqui, a doutrina não é pacífica. Há quem 
defenda – e é uma hipótese pelo menos bonita – que 
o tinir dos copos é o simulacro de os partir, uso 
antigo, obedecendo à ideia que não deveria servis 
para qualquer voto ou juramento menos leal. Hoje 
em dia a prática dos brindes está universalmente 
difundida. Com o auxílio de Sérgio de Paula (in 
Vinho e cultura, São paulo, 1989), façamos esta 
pequena volata ao mundo.

Esta, uma versão de Alexandre Dunas, por exemplo, 
diz o contrário. Que foi a Revolução que estabele-
ceu em França o uso dos “toast”, acrescentado que 
a denominação vem dos ingleses que, para brin-
dar à saúde de alguém, põem em cada caneca de 
cerveja uma torrada, que se escreve “toast” e fica 
para aquele que bebe o fundo do vaso. Conta, a 
propósito, uma história deliciosa. Um dia em que 
Ana Bolena, a mais bela mulher que existia então 
em inglaterra (e futura vítima de Henrique Viii), 
tomava um banho rodeada de senhores do seu 
séquito (graciosa usança, estes cavalheiros, para lhe 
fazerem a corte, pegavam cada um em sua taça com 
a qual colhiam, água da banheira, que bebiam. Um 
só absteve de seguir a prática. E, quando lhe pergun-
taram porque não fazia como os outros, respondeu: 
“É que me reservo para o “toast””.

Há ainda que falar sobre o tinir ou entrechocar 
dos copos, na sequência dos brindes. Maguelone 
toussaint-Samat (in Histoire Naturelle e Morale de 
la Nourriture) avança com uma explicação. Segundo 
ela, o gesto que consiste em tocar os copos ao fazer 
uma saúde (“trinquer”, do alemão “trinken”), 
quando duas ou mais pessoas bebem em conjunto, 
tem a sua origem na opacidade dos antigos recipien-
tes – Taças, vasos, cornos, cavidades cranianas.
“Triquer” não era ao principio fazer tilintar os copos 
uns contra os outros, mas sim apresentar os recipien-
tes como um gesto de oferenda, um ritual gregário. 
Para lá da oferta simbólica, havia uma cortesia: a 
opacidade de taças, vasos ou cornos impedia enxer-
gar o seu conteúdo.
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Entre nós, e também no Brasil, Diz-se “Saúde!”, 
“Viva!”, “à sua saúde!”, “à nossa!”, “à saúde dos 
presentes e dos ausentes!”. Em castelhano, usa-
-se “Salud” acompanhado ou não de “pesetas” ou 
“dinero”. Em francês, “à votre santé!”. Em italiano, 
“Alla salute!” O inglês utiliza “Cheers!”. Na Alema-
nha emprega-se “Prosit”, informal, sobretudo para a 
cerveja ou “Zum Whol!”, mais cerimonioso, prin-
cipalmente para o vinho. O holandês diz “Proost!”. 
O gaélico grita “Slainte!”. Na Escandinávia bradam 
“Skol!”. Os gregos recitam “Is Ihien!”. Em hebraico 
é “Leh hayim!”. (…)

Especifica Sérgio de Paulo Santos que o “chinchin” 
universal não é uma expressão onomatopaica, mas 
chinesa: “chin” quer dizer felicidade, e a repetição 
da palavra, correspondendo a muito, vem significar 
muita felicidade. (…)”

Saúde!
Viva! À sua saúde!

À nossa!

À saúde dos presentes 
e dos ausentes!

Salud
À votre santé!

Alla salute!

Cheers!
Prosit

Zum Whol!

Proost!

Slainte!

Skol!

Is Ihien!
Leh hayim!
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"Afoga-se mais gente em vinho do que em água"

"O vinho em excesso: nem guarda segredos, nem cumpre promessas"

"Quando o vinho desce, as palavras sobem"

"O bom vinho, escusa pregão"

“ Do bom vinho, bom vinagre”

“ O bom vinho solta as línguas e os corações”

“O bom vinho por si fala”

“Bom vinho não precisa de rolha.”

“Não se põe vinho novo em odres velhos”

“Vinho de boa cepa e filho de boa mãe”

“Vinho pela cor, pão pelo sabor”

“Vinho e linho não têm domingo”

“A boa cepa Maio a deita, porém Maio couveiro não é vinhateiro”

Provérbios e Poemas
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X SEMANA 
GASTRONÓMICA

CAPÃO À FREAMUNDE

PROMOTORES:

PARCEIROS E APOIOS:

X SEMANA 
GASTRONÓMICA DO 

CAPÃO À FREAMUNDE 

Concurso Gastronómico 
com a participação de sete 
restaurantes do concelho

Entrega de Prémios e 

Jantar de Gala
na Quinta do Pinheiro, 

Freamunde

Feira dos Capões

Não só Vinho, mas nele o Olvido
Não só vinho, mas nele o olvido, deito 

Na taça: serei ledo, porque a dita 
É ignara. Quem, lembrando 

Ou prevendo, sorrira? 
Dos brutos, não a vida, senão a alma, 

Consigamos, pensando; recolhidos 
No impalpável destino 

Que não 'spera nem lembra. 
Com mão mortal elevo à mortal boca 

Em frágil taça o passageiro vinho, 
Baços os olhos feitos 
Para deixar de ver. 

Ricardo Reis, in "Odes" 

Heterónimo de Fernando Pessoa 
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Retrato de um Bêbado
Perdi-me vendo a pipa, o torno aberto; 

Minha alma está metida em vinho tinto; 
Tão bêbado estou que já não sinto 
Ser bêbado coberto ou encoberto. 

Tenho a cama longe, o sono perto, 
No chão estou e erguer-me não consinto, 

A barriga de inchada aperta o cinto, 
Falando estou dormindo qual desperto. 

Venha mais vinho e dêem-mo vezes cento, 
Que alegra o coração, sustenta a vida, 

E pouco vai que engrosse o entendimento. 

Vingar-me quero, que é grande a bebida; 
Tudo o que não é beber é lixo e vento, 

Que para tão grande gosto é curta a vida. 

António Barbosa Bacelar, in 'Antologia Poética' 
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Cerimónias 
Capitulares

Julho

Capítulo da Confraria do Bodo | 25-07-2015
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IX Capítulo da Confraria das Papas de S. Miguel | 26-09-2015

Setembro
Capítulo da Confraria do Presunto e da Cebola do Vale do Sousa | 29-08-2015

Agosto
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Outubro

V Capítulo da Confraria do Chícharo | 03-10-2015

Capítulo da Confraria da Maçã Portuguesa | 27-09-2015



Capítulo da Confraria das Tripas à Moda do Porto | 17-10-2015

Capítulo dos Carolos e Papas de Milho | 03-10-2015



Novembro
07 Confraria dos Ovos Moles

08 Real Confraria da Matança do Porco

14 Confraria da Raça Arouquesa

21 XIII Capítulo da Confraria Queirosiana

22 VIII Capítulo da Confraria do Medronho

28 Confraria dos Nabos e Comapnhia

Dezembro
05 X Capítulo da Confraria Gastronómica do Cabrito e da 

Serra do Caramulo

12 Capítulo da Confraria dos Sabores Poveiros


