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A realização dos capítulos enquanto celebração do trabalho 

desenvolvido marca o ritmo da vida das Confrarias. Atarefados 

entre marcações, distribuições de confrades e retribuição de 

visitas, as confrarias vivem a semana entre a confraternização que 

se viveu e as emoções do próximo  m-desemana. 

Ainda que percebendo a importância das cerimónias capitulares 

para os confrades, não só pela mobilização de pessoas e 

dinamização de um determinado território, como também pelo 

encontro, pela partilha e pela cumplicidade no bem receber, é 

útil alguma re  exão sobre a pressa como a vida das confrarias é 

vivida.

Na verdade, entre o  m-de-semana anterior e o próximo e a 

pressão de assegurar as devidas representações, não resta tempo 

nem tranquilidade para um trabalho profícuo em prol da defesa 

da gastronomia. Com a quantidade de capítulos a decorrerem 

Editorial
        

Olga Cavaleiro - Presidente da Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas
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competência.

Cerca de 34 confrarias rumaram até Lisboa 

para o baptismo de 20 aviões com os nomes 

dos distritos portugueses e levaram consigo 

os sabores de Portugal. De Bragança até Évora, 

a mobilização foi grande e impressionou o 

Presidente da TAP, Engenheiro Fernando Pinto, 

que no seu discurso dirigiu-se às Confrarias 

referindo, quer a sua prestação na colaboração 

com os vídeos promocionais da gastronomia 

local, quer a imponente apresentação de 

produtos genuínos e tradicionais naquela 

cerimónia.

Uma cerimónia linda, plena de portugalidade 

com imagens a serem projectadas num 

magní  co Embraer, com uma grande presença 

das Confrarias que criaram uma enorme 

moldura humana e coloriram com os seus 

trajes e estandartes o Hangar 6 das instalações 

da TAP.

Um orgulho na mobilização honrosa e 

pro  ssional conseguida.  Em breve, teremos 

novas actividades com a TAP que fazem 

adivinhar que a gastronomia portuguesa pode 

voar alto pelos céus do mundo! 

em simultâneo e a marcação contínua que se 

veri  ca, não há tempo para a inventariação, 

caracterização e classi  cação da nossa 

gastronomia. Não há tempo para programar 

de forma re  ectida actividades que possam ir 

além do festival ou encontro gastronómico ou 

alguma actividade local.

Perante a certeza da importância das 

cerimónias capitulares, mas conscientes 

de que é preciso ir além disso, a FPCG quis 

promover uma Assembleia Geral de re  exão 

sobre temas que consideramos determinantes 

para a boa execução dos objectivos, quer das 

confrarias, quer da nossa Federação.

Para além do registo escrito de todas as 

intervenções feitas pelas confrarias que  cará 

anexo à respectiva acta,  ca sobretudo a 

re  exão conjunta em sala e de viva voz que 

todos os presentes  zeram.

A FPCG orgulha-se, por isso, de promover a 

análise sobre temas que, não sendo fáceis de 

decidir, são de obrigatória re  exão.

 A marcar o primeiro trimestre de 2017, o 

“Abraço a Portugal” promovido pela TAP deu-

nos a certeza de que somos um parceiro 

que, apesar de constituído por voluntários, 

caracteriza-se por pro  ssionalismo, rigor e 
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Delf im S oare s

Naturalidade:
Coimbra

Idade: 53

Chef de referência:
Chefe José Pereira ( ex-Chefe 
Coordenador de cozinha da 
EHTPorto); Vitor Sobral

Maior conquista:
A valorização cada vez 
maior da qualidade dos 
nossos formandos e futuros 
Cozinheiros

O que mais destaca na 
gastronomia portuguesa: 
Os produtos característicos 
das nossas regiões e a 
possível adaptação para 
as novas técnicas de 
confecionar.

A relação entre o produtor e o 
cozinheiro deve ser cada vez 
maior a  m de preservarmos 
as nossas heranças; como diz 
o meu colega Pedro Lemos 
devemos “Devemos acabar 
com o desperdício e com a 
ideia moderna de que temos 
de ter tudo, durante todo 
o ano, nas prateleiras do 
supermercado.

Não chega recuperar o 
receituário antigo, é preciso 
recuperar o conhecimento 
da natureza pois o que 
realmente importa é a 
matéria-prima.

CHEF à MESA

  “A relação entre o 

produtor e o cozinheiro 

deve ser cada vez maior...”
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1. De forma sucinta de  na as linhas mestras do património cultural 
gastronómico/ou de produtos que a REAL CONFRARIA DO MARANHO, 
preserva, investiga e divulga.

 A Real Confraria do Maranho de Pampilhosa da Serra tem como 

objetivos estatutários a promoção e divulgação da gastronomia da 

região serrana em geral e do Maranho de Pampilhosa da Serra em 

particular. Por conseguinte, a nossa confraria valoriza o património 

cultural, sociológico e antropológico do território onde está inserida. 

A caprinicultura e a pastorícia estão milenarmente associadas à 

atividade humana, em particular, ao pastoreio. Na carta arqueológica 

do concelho, da autoria de Carlos Batata e Filomena Gaspar, prova-

se a presença humana neste território a partir do quarto milénio 

antes de Cristo. O Maranho está ligado a este território montanhoso, 

onde os solos inóspitos se situam, em média, em altitudes superiores 

a 700 metros. Atenta a estes fatores, a Real Confraria do Maranho 

ENTREVISTA com...
Rea l  Conf rar ia  do M aranho
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divulga e preserva as atividades associadas à 

cabra, ao pastor e aos produtos da montanha.

2. Como poderia apresentar a vossa Confraria?

A nossa instituição está sediada na vila de 

Pampilhosa da Serra e foi formalmente criada 

em 19 de Março de 2003, fruto do trabalho 

de um grupo de homens bons, interessados e 

empenhados em perpetuar valores, tradições e a 

gastronomia dos nossos antepassados.

Surgiu da sinergia entre a sociedade civil e as 

autarquias. Durante os 14 anos de existência 

evoluiu, cresceu e é hoje uma jovem e dinâmica 

instituição à procura de honrar, vivenciar e 

transmitir os valores  dos seus fundadores.  

Felizmente, nos últimos anos, temos vindo a 

registar uma adesão e curiosidade crescente dos 

jovens que querem contribuir para divulgar os 

produtos, a gastronomia serrana com orgulho. 

A nossa instituição transmite diariamente uma 

praxis valorativa de Fraternidade, amizade, 

trabalho e perseverança. 

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

O nosso produto tem como base a cabra e os 

seus derivados (a bandouva as peles da barriga 

em conjunto com a carne do pescoço a masis 

utilizada) e, também, alguns derivados do porco 

(em especial o “Lenço”).

Está ligado à beira serra onde a cabra predomina 

e ocupa uma centralidade. Segundo algumas 

teses, terá sido introduzido na região beirã pelos 

judeus ou pelos árabes.

As semelhanças no modo de confeção, com 

os Bakbouka ou Oumamine, os Kercha ou 

Douwarra, os Osbane pratos tradicionais do 

Magreb são evidentes.  Da conjugação  da carne 

de cabra e do serpão (tomilho selvagem planta 

da familia das Labiadas –  ymus Serpyllum) 

nasceu na Pampilhosa da Serra, o único 

Maranho do país condimentado com esta planta 

  “...é hoje uma jovem e dinâmica instituição à 

procura de honrar, vivenciar e transmitir os 

valores  dos seus fundadores
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“...é hoje uma jovem e dinâmica instituição à 

procura de honrar, vivenciar e transmitir os 

valores  dos seus fundadores...”

O Maranho é um exemplo da arte de aproveitar 

todos os recursos do animal para confecionar 

um prato.

4. Nos capítulos levados a efeito pela REAL Confraria 
do MARANHO, que propósitos privilegiam? 

Os capítulos são momentos de celebração e 

partilha no âmbito do movimento confrádico, 

momentos de a  rmação gastronómica e 

comunhão das confrarias com as populações 

locais e constituem ainda atividades de turismo 

gastronómico.

Visam divulgar o local, a cultura, as artes e 

ofícios ancestrais e envolver as comunidades e 

os stakeholders locais e regionais. Sabemos que 

o futuro destes eventos passará pela criação de 

valor através da interceção com produtos de 

outras Confrarias, da criação de cartas para a 

hotelaria e para a restauração e da criação de 

sinergias entre as confrarias e rotas temáticas 

supra municipais. 

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

A Confraria organiza o “Garfo Dourado”, em 

parceria com o município. Este evento de 

promoção e marketing territorial consiste 

na realização de um percurso pedestre 

homologado e de um workshop sobre o 

Maranho seguido de almoço e termina com a 

recriação da cerimónia de entronização e um 

aromática.

A suas preservação e valorização como 

condimento na cozinha serrana é um aspeto 

fundamental na nossa confraria.   Em territórios 

com solos inóspitos e agrestes o animal 

domesticado tinha por vezes uma tríplice 

função: económica (apoio no cultivo e amanho 

das terras e a venda das suas carnes), social 

(quando cansado e velho servia de alimento e 

nas ocasiões festivas das comunidades consistia 

num fator de a  rmação social) e cultural (estava 

associado as várias manifestações culturais das 

comunidades e ocasionalmente era utilizado 

como aquecimento nas habitações mais antigas).   
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6. A Confraria tem produzido e publicitado 
trabalhos de investigação e promoção dos 
produtos e do receituário local e regional?

Publicámos em 2011 o livro “Real Confraria do 

Maranho: Historia e Tradição” da autoria do Dr. 

José do Espirito Santo e Dr. Mário Nunes com 

prefácio do atual Presidente da República, 

Professor Doutor Marcelo Rebelo de Sousa.

Ocasionalmente, alunos de cursos da área 

da restauração e hotelaria e de escolas 

pro  ssionais realizam trabalhos alusivos ao 

Maranho.

Estamos ainda totalmente recetivos para 

colaborar na criação de uma rota gastronómica 

lanche numa aldeia do xisto.

Em três edições do programa, já acolhemos 

grupos de vários locais do País, num um 

universo de mais de 150 pessoas. Casos há em 

que turistas até passaram a confrades!

O “Almoço de Reis” é outro evento que tem 

lugar no dia de Reis e constitui um momento de 

partilha e união entre todos os seus confrades 

e amigos, animado com momentos culturais.  

Além disso, a nossa confraria participa em 

inúmeros eventos das confrarias de norte a sul 

de Portugal. 
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para a nossa região, de âmbito supramunicipal, 

com um percurso  de vários dias e que abranja 

vários territórios. 

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

Em 2011, recebemos a medalha de mérito 

municipal atribuída pelo Município, 

homenagem que re  ete o impacto que a 

nossa Confraria tem tido no território.  

Com efeito, a autarquia da Pampilhosa da 

Serra, através do seu presidente e vereadores, 

reconhece o valor das nossas iniciativas 

e encara-nos como um parceiro ativo e 

colaborador, tendo incorporado no seu roteiro 

turístico a divulgação do “Garfo Dourado”. 

A Confraria agradece o empenho e toda a 

colaboração do municipio ao longo dos anos 

de vida. 

8. A REAL CONFRARIA DO MARANHO é 
habitualmente convidada para estar presente ou 
participar em atos promovidos pelo poder local, 
regional, nacional? Em caso a  rmativo diga quais, 
como e com que resultados para a Confraria.

A Confraria está sempre disponível para 

colaborar com o Município em todas 

as atividades que promove. Somos os 

embaixadores da autêntica e singular cozinha 

serrana.

Participamos em diversos eventos de cariz 

regional e nacional, nomeadamente, no 

programa “Inspira Natal” organizado pelo 

nosso município em que divulgamos o produto 

a nível nacional com presença na televisão e 

em rádios nacionais.

A Federação Portuguesa das Confrarias 

Gastronómicas (FPCG) também nos tem 

convidado para eventos que consideramos 

muito relevantes para a promoção nacional do 

nosso produto.

A FPCG tem sido um pilar na divulgação do 

trabalho da confraria. Estamos disponíveis e 

agradecemos todos os convites para celebrar 

a gastronomia serrana em conjunto com a 

Federação e outras entidades.  

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

Existimos para servir e divulgar. São muitas 

as pessoas e instituições que nos contactam 

para recolher referências e indicações 

gastronómicas do território.

As nossas representações do Maranho pelo 

País são sempre muito bem recebidas e 

reconhecidas. Hoje, os agentes da restauração 

no território servem o Maranho serrano, 
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genuíno e autêntico. 

Contudo, a confraria tem de continuar a sua 

abertura à comunidade e às instituições. 

Estamos a fazer esse percurso e para o efeito, 

contamos com os nossos confrades de honra, 

de mérito e todos os restantes confrades e 

amigos. A Pampilhosa da Serra merece.

10. A Confraria tem parcerias ou protocolos 
de cooperação com outras Confrarias e/ou 
Federações/Associações de Confrarias?

Temos protocolo com a casa do concelho de 

Pampilhosa da Serra sediada em Lisboa. 

A nossa comunidade na capital é extensa, 

enraizada e particularmente ligada à 

restauração. São muitos e bons os exemplos de 

sucesso e qualidade na arte de bem cozinhar, 

bem servir e bem receber em Lisboa. Temos 

muito orgulho em todos esses empresários da 

restauração.  A diáspora serrana abrange, ainda, 

vários pontos do globo. Seria interessante 

chegar com o Maranho às várias comunidades 

emigrantes.

11. No ano 2000, a gastronomia foi classi  cada 
como património cultural imaterial. Que 
considerações faz desta classi  cação?

A classi  cação é o reconhecimento da 

gastronomia enquanto expressão de culturas 

ancestrais, do saber fazer como re  exo 

histórico da evolução dos povos. É, também, 

à mesa que celebramos a nossa humanidade. 

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

A nossa história de partilha e recolha de 

experiencias e sabores de outras partes do 

mundo criou ao longo dos séculos um saber 

especí  co. Os nossos aromas, cheiros, sabores e 

paladares que resultam da fusão gastronómica 

da primeira grande globalização são uma mais 

valia.

De facto, a nossa cozinha foi pioneira ao colocar 

em diálogo a América do Sul e a Europa, a Ásia 

  “...A nossa história 

de partilha e recolha 

de experiencias e 

sabores de outras 

partes do mundo 

criou ao longo dos 

séculos um saber  

específi co...”



|15|março 17_nona arte

condições para avançar com a candidatura. 

13. Como de  niria  a Gastronomia Portuguesa?

Ela traduz a multiculturalidade da nossa 

história. Fomos capazes de incorporar num 

pequeno território, nas suas raízes e costumes, 

a cozinha do mundo.  O processo nunca está 

fechado.

Gastronomia e inovação podem ser sinónimos. 

Ela é a expressão cultural da nossa identidade, 

de um país que adotou o bacalhau, que em 

di  culdades criou as tripas, que com escassos 

recursos criou as migas e a açorda, que 

e África. Julgo que a candidatura faz sentido, 

até como expressão do verdadeiro sentido 

humanista do nosso povo.

Hoje, a Organização Mundial do Turismo (OMT) 

fala do conceito de “Gastrodiplomacy”. Penso 

que os portugueses poderiam ter sido os 

inventores desta prática e é urgente recupera-

la.

Num tempo e num mundo marcado pelas 

incertezas económicas, guerras e intolerância 

religiosa, a gastronomia deve ser uma forma 

de aproximação, partilha e comunhão entre as 

nações e os povos.

Por todos estes motivos, acho que Portugal tem 
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turismo em Portugal. Um desses é o produto 

“Gastronomia e Vinhos”. 

A meu ver, a gastronomia ocupa uma 

centralidade na promoção da marca Portugal. 

Segundo a OMT, um turista por cada 100€ 

gastos, gasta 30€ em alimentação. 

A gastronomia portuguesa associada à 

experiencia, à singularidade, ao autêntico 

produz uma cadeia de valor ímpar que 

devemos tornar sustentável.

Para terminar, a gastronomia deverá ocupar 

uma função central em determinados mercados 

em que coabitam natureza, gastronomia e 

vinhos, suavizando um dos constrangimentos 

procurou alimentar-se dos derivados do porco, 

da cabra e da ovelha, que sempre teve o peixe 

à mão, que nas suas instituições religiosas 

criou a doçaria conventual e que nunca deixou 

de produzir muito bons vinhos.

A gastronomia portuguesa é abertura ao 

novo, ao mundo, ela de  ne-nos. Está na nossa 

essência, releva o nosso humanismo e a nossa 

mundividência.  

14. Que papel considera que a gastronomia 

desempenha na promoção turística do País?

O Turismo de Portugal de  niu 10 dos produtos 

estratégicos para o desenvolvimento do 



|17|março 17_nona arte

de algumas regiões – a sazonalidade.  

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

Primeiro, alavancando a gastronomia 

portuguesa em marcas de projeção 

internacional. As boas práticas da TAP a este 

respeito devem ser replicadas.

Segundo, tendo em conta a normalização da 

qualidade e da excelência da gastronomia 

associada à certi  cação dos produtos, à 

atribuição de selos de qualidade e prémios, 

como as estrelas do Guia Michelin, devemos 

capacitar os agentes de promoção e divulgação 

da marca Portugal para sensibilizarem os 

nossos Chefes de topo a salientar o caráter 

autêntico, singular e genuíno dos produtos 

defendidos pelas nossas confrarias - unir a 

excelência à autenticidade. 

16. O que pensa das recentes modi  cações 

operadas na “Nona Arte”?

Sabemos que a Federação está fazer 

um trabalho de promoção de alto nível 

relativamente às atividades das diversas 

confrarias e que a revista é nuclear para a 

partilha de informação e das boas práticas que 

vão ocorrendo no universo confrádico.

Este é, de facto, mais um elemento da 

boa estratégia de comunicação que 

esta direção está a implementar. Agilizar 

conteúdos, modernizar a imagem são fatores 

diferenciadores. Contudo, a revista precisa 

de ser ainda mais divulgada junto das várias 

confrarias e dos seus confrades. A arte 

gastronómica já merecia uma revista assim ! 

Visitem a Real Confraria no site o  cial, 

no facebook e na sua sede. Vão provar a 

hospitalidade serrana através da nossa arte de 

saber receber e de saber comer! Porque, 

“Pampilhosa da Serra, Inspira Natureza”  

“...Gastronomia 

e inovação podem 

ser sinónimos. 

Ela é a expressão 

cultural da nossa 

identidade...”
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À mesa com Portugal
por Olga Cavaleiro

A tradição dos pães doces em Portugal deveria fascinar-nos, pois 

facilmente percebemos que num país dominado durante séculos 

pela necessidade da fuga à fome era o pão doce a maneira dos 

mais pobres festejarem a quebra na rotina do trabalho, era senhor 

no momento de festa em que a comunidade parava o trabalho, 

esquecia as preocupações e vivia o excesso também na mesa. Era 

de tal forma que, em muitas das festividades como as dedicadas 

ao padroeiro, era ele próprio símbolo de dádiva à divindade e, 

imbuído de signi  cados extremos, penhor de tranquilidade e 

fertilidade agrícola.  

Pegando no pão, alimento de todos os dias e base da alimentação, 

as comunidades faziam o pão doce enriquecendo-o com os ovos, 

antes o mel e depois o açúcar, o leite, a manteiga, o azeite e outros 

condimentos. Por isso, temos tantas tradições portuguesas onde 

o pão doce adquire protagonismo na mesa da festa. 

Seja em forma circular, trança, oval, meia-lua, ferradura. Seja de 

azeite, seja de manteiga. Todos têm o condão de, mal tocam no 

nosso palato, nos remeter para memórias antigas que parecem 

que as recebemos geneticamente. 
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Parece que tocam o nosso interior e amaciam a 

nossa fome, dão-nos a sensação de saciedade, 

não por acalmarem a necessidade física de 

alimento, mas por nos lembrarem momentos 

bons na comunidade e na família.  

No entanto, no conjunto dos pães doces 

portugueses são os folares que apresentam 

maior protagonismo, não só pelo simbolismo 

associado a uma das maiores festas cristãs, 

mas também pela riqueza e diversidade, 

quer de ingredientes utilizados, quer pelos 

formatos. Talvez porque o folar antes de estar 

associado à Páscoa fazia já parte dos rituais 

pré-cristãos é que se a  rma com tanta pujança 

no quotidiano da festividade pascal e tem 

ainda para nós, num tempo em que a religião 

perdeu força pelos signi  cados que procura 

impor, uma importância tão grande.  

Na verdade, nas sociedade antigas, após a 

despedida do Inverno com o Equinócio da 

Primavera entrava-se no tempo da renovação, 

no tempo de preparar as terras para um 

novo ciclo agrícola, de sacri  car o melhor 

na esperança de receber mais, de a semente 

morrer para nascer de novo e trazer abundância 

às casas.

Por isso, os pães doces eram alimento em 

abundância tendo em vista a fertilidade de 

um novo ciclo agrícola. Por isso, os pães doces 
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perceber que padrinho que se preze oferece 

um exemplar com muitos ovos. O tempo é de 

acreditar de que o futuro vai ser de abundância 

no celeiro.  

Mas se a cultura, ou seja, os homens fazem a 

gastronomia, também a geogra  a tem aqui o 

seu protagonismo. E na verdade, é delicioso 

perceber a diversidade de folares que temos 

pelo país.

Se em Trás-os-Montes nos deixamos 

deliciar pelos folares com carnes a remeter 

para a importância que o ciclo do porco e 

consequente fumeiro tem pelo Nordeste 

de Portugal, já os pães doces ditos folares 

da Beira Alta apresentam como ingrediente 

proeminente, o azeite, o que lhes confere um 

sabor acentuado.

Por seu lado, a Beira Litoral tem o seu folar 

doce onde, para além da farinha de trigo, dos 

ovos e do açúcar, o leite e manteiga dão-lhe a 

leveza que os caracteriza. 

Descendo para o sul do país, encontramos os 

lindos folares de Castelo de Vide e Portalegre 

onde em forma de lagarto ou boneca os folares 

são oferecidos aos a  lhados. No extremo sul 

de Portugal somos surpreendidos pelo folar 

algarvio onde entre as camadas da massa do 

eram alimento de partilha e vínculo na coesão 

da comunidade. Partilhava-se o melhor que 

se tinha, usando as melhores reservas em 

sinal de agradecimento, para que o futuro não 

soubesse a fome, mas a mesa fosse sempre 

farta.

Por isso, faziam-se os cortejos do pão, dádiva 

aos deuses pelo bem maior que se queria, a 

ausência da fome. Por isso, os pães eram muitas 

vezes em forma de meia-lua, remetendo para 

a fertilidade sempre associada à mãe Lua.  

Com a cristianização dos rituais do Equinócio 

da Primavera em que, à renovação primaveril 

em que a semente morre para renascer 

fazendo uma alusão à morte e ressurreição 

de Cristo, muitas das tradições alimentares 

mantiveram-se. 

O folar é uma das mais fortes a par do sacrifício 

do animal jovem como o cabrito ou o cordeiro 

(em muitos locais dito de anho). Por isso, é o 

folar encimado com ovos remetendo-nos estes 

para a fertilidade pois, para além de alimento, 

é vida que eles transportam no seu interior.

Seja em que formato for, os ovos não deixam 

de fazer parte do folar. Até os interessantes 

e distintivos formatos que predominam no 

distrito de Portalegre como o lagarto e a 

boneca os incluem. Talvez por isso seja possível 
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folar é adicionado aguardente de medronho, 

açúcar amarelo e canela.  

Seja em que formato for, a verdade é que 

somos reféns do sabor tranquilo e doce do 

folar que nos acompanha numa viagem pelos 

cheiros da Primavera como as glicínias que 

têm o condão de se abrir ao mundo quando 

festejamos a Páscoa.

De tal forma, que as luzes que brilham na noite 

escura da Procissão dos Passos do Senhor ou 

o tinir do sino do compasso sabem sempre 

aquele folar doce que nos enche o coração 

e nos faz comer sem saber porquê, sabendo 

sempre mais e melhor quando partilhado à 

mesa com a família que se reúne ou com os 

amigos que nos visitam em casa trazendo até 

nós a amizade de sempre.

Páscoa é folar, talvez porque antes precisávamos 

de tal partilha com a comunidade e com a 

divindade para sentirmos o conforto de um 

futuro próspero e pródigo.

É assim o folar, antes penhor de gratidão com a 

natureza, com a divindade, hoje alimento para 

o físico e para alma.
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- Como de  ne a importância da gastronomia no 
contexto da nossa sociedade? 

A Gastronomia é um dos eixos transversais da 

cultura de qualquer sociedade. É à mesa que 

passamos grande parte dos nossos tempos, 

sejam em comemorações familiares ou de 

amigos, em atos o  ciais ou de negócios. A 

Gastronomia revela muito do que os povos 

são, e cada vez mais, em virtude da mudança 

societária, uma imagem de um passado do 

qual apenas temos um vislumbre, exactamente 

através da Gastronomia! 

Simultaneamente, é um elemento com um 

elevado potencial económico e um factor 

de desenvolvimento e atração para muitas 

cidades, regiões e países. É um dos principais 

elemento de motivação dos viajantes. 

Entrevista
DR. PAULO VAZ         
 Director da escola de Hotelaria Douro-Lamego 
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e Turismo do Douro-Lamego, que dirijo, 

pertence à Confraria Gastronómica de Lamego 

e à Confraria dos Vinhos do Douro. 

- Como entende o papel das confrarias na nossa 
sociedade? 

Só lhes consigo reconhecer um papel que é 

o da defesa intransigente do(s) produto(s), 

iguaria(s) ou região gastronómica que 

representam. 

Essa deve ser a sua responsabilidade e  m; 

a procura das raízes e origens das iguarias, 

das matérias-primas, sua história e estórias, 

tradições e boas praticas, são aspectos nos 

quais as Confrarias deveriam concentrar o seu 

esforço e empenho.

Só conhecendo o autentico e original 

receituário (e mantendo registo disso) se 

poderá evoluir e criar novas iguarias e tradições 

gastronómicas, e daí retirar os adequados e 

necessários ganhos. 

 – Na sua opinião, hoje em dia o que move alguém 
a tornar-se Confrade? 

Acredito que seja o da defesa dos valores 

e ideais da Confraria da nossa preferência. 

Espero que não seja apenas a vontade e prazer 

de bem comer e beber! 

- Considera que a gastronomia é devidamente 
aproveitada na divulgação do nosso país? 

Sim, a Gastronomia é hoje compreendida e 

utilizada como um factor diferenciador do 

nosso país e utilizada como um forte elemento 

na promoção do país e da sua imagem junto 

dos turistas e viajantes que nos visitam. 

Acredito que dentro de alguns anos, e assim 

se mantenham as intenções e ações que 

temos vindo a ver acontecer, e a Gastronomia 

Portuguesa poderá vir a ser cada vez mais 

equiparada às Gastronomias Espanhola 

e Nórdica, que hoje assumem um papel 

fortíssimo no panorama gastronómico 

mundial. 

- Conhece o movimento das confrarias? 

Sim, acompanho-o desde há já alguns anos 

por força das minhas responsabilidades 

pro  ssionais e das relações que estabeleço no 

quadro das actividades desenvolvidas pelas 

Escolas de Hotelaria e Turismo que já dirigi. 

- Pertence a alguma confraria? 

Não, pessoalmente não pertenço porque 

entendo que enquanto Director de uma Escola 

de Hotelaria devo manter algum afastamento 

das Confrarias por uma questão de equidade 

para com todas. Mas a Escola de Hotelaria 
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– Num mundo em permanente mudança, quais 
são na sua opinião os maiores desa  os que se 
colocam às Confrarias? 

Já o disse atrás, o principal desa  o será o de 

garantir a autenticidade do seu objecto de 

defesa (seja um produto agrícola ou animal, 

ou uma iguaria) o importante é garantir a 

autenticidade que acarreta uma característica 

cada vez mais atrativa no mundo de hoje, que 

é “ser único”! .

O registo, estudo, proteção e comunicação 

deste factor será, sem dúvida o maior dos 

desa  os das Confrarias, ao qual acrescentaria 

um outro que é o esforço de rejuvenescimento. 

s confrarias devem ser vistas como espaços de 

intervenção cívica e portanto abertas a todos 

os cidadãos, independentemente da sua faixa 

etária ou condição social. 

O importante é que todos contribuam para a 

defesa do objecto da Confraria e que pela sua 

acção lhe acrescentem valor.  

- Conhece a actividade da FPCG? 

Sim, desde que a actual Direção assumiu as 

suas responsabilidades. 

- Qual a opinião sobre o trabalho desenvolvido ?

Vejo-o de forma muito positiva e identi  co-

me bastante com ele, pois vai na mesma linha 

de pensamento e acção que atrás desenvolvi. 

Aprecio bastante a abertura evidenciada 

relativamente às acções que desenvolve e aos 

parceiros que tem procurado atrair para o seu 

círculo de parcerias. 

Valorizo ainda o trabalho realizado com a 

plataforma Tradicional.pt, que reconheço como 

importantíssimo para as Escolas de Hotelaria e 

o sector da Gastronomia/Restauração.
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No âmbito da celebração do 72.º aniversário da 

Companhia, foram anunciados no passado dia 

14 de março, os nomes dos aviões da frota ao 

serviço da TAP Express. Os oito ATR72 e os nove 

Embraer 190 atualmente em operação, bem 

como os novos Embraer 195 que chegarão à 

TAP ainda este ano, terão os nomes de todos 

os distritos, de Viana do Castelo a Faro, e das 

regiões autónomas. 

A TAP assumiu-se assim como promotora 

do País e das suas regiões, colaborando na 

ABRAÇO
a PORTUGAL
AS CONFRARIAS COM A TAP

promoção e divulgação dos distritos e da 

sua cultura, gastronomia e património, e 

estreitando a relação com as populações de 

cada um dos distritos. 

A “cerimónia de batismo” destas aeronaves 

    “... A TAP 
assumiu-se assim 
como promotora 

do País e das suas 
regiões...”
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quase 37 mil quilos de café e 175 mil litros de 

cerveja, e mais de meio milhão de litros de 

vinho, sendo todos os produtos de origem 

nacional. 

Num momento de enaltecimento da TAP 

como Transportadora de bandeira estiveram 

presentes as nossas Confrarias:

Confraria da Gastronomia do Ribatejo; 

Confraria Gastronómica O Moliceiro; Confraria 

Gastronómica das Tripas à Moda do Porto; 

Real Confraria do Maranho; Confraria da 

Lampreia de Penacova; Confraria das Almas 

seu dispor. A revista de bordo UP, por exemplo, 

apresenta mensalmente o que o país tem de 

melhor e tem este mês como destino de capa 

Viseu.

Já o sistema de entretenimento a bordo 

disponibiliza todos os meses cinema português 

e vídeos promocionais dos diversos destinos 

turísticos nacionais, procurando despertar nos 

passageiros a vontade de conhecer Portugal. 

Esta vontade nasce também do contacto com 

os produtos portugueses servidos a bordo dos 

voos TAP. Em 2016, foram servidos a bordo 

perto de 2 milhões de litros de água e 1,7 

milhões de litros de sumos e refrigerantes, 

realizou-se num dos hangares da Companhia 

e contou com a presença de diversos órgãos 

de comunicação social nacionais e locais, bem 

como alguns dos mais importantes meios do 

Brasil, representantes das várias autoridades 

do Turismo nacional e das nossas confrarias 

gastronómicas. Um grupo de Cante Alentejano, 

património imaterial da humanidade, com 

mais de 150 elementos, animou o evento e 

cantou os parabéns à TAP e pela primeira vez, 

foi feita uma projeção de vídeo mapping num 

avião TAP. 

A companhia aérea portuguesa promove o 

seu país através de todos os canais que tem ao 
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Santas da Areosa e do Leitão; Confraria da 

Doçaria Conventual de Tentúgal;  Confraria 

Gastronómica da Raça Arouquesa; Confraria 

Gastronómica De Almeirim ; Confraria 

Gastronómica da Gândara “Aromas e Sabores 

Gandareses”; Confraria dos Gastrónomos do 

Algarve;  Confraria Gastronómica do Bacalhau; 

Confraria Gastronómica da Amadora; Confraria 

da Broa d’Avanca; Confraria do Bolo de Ançã; 

Confraria das Papas de S. Miguel; Confraria do 

Anho Assado com Arroz no Forno; Confraria 

Gastronómica “As Saínhas de Vagos”; Confraria 

do Chícharo ; Confraria Gastronómica do 

Cabrito e da Serra do caramulo; Confraria 

Sabores da Abóbora; Confraria da Marmelada 

de Odivelas; Confraria dos Rojões da Bairrada 

com Grelo e Batata à Racha; Confraria do 

Presunto e da Cebola do Vale do Sousa; 

Confraria dos Carolos e Papas de Milho; 

Confraria do Bolo Podre e da Gastronomia de 

Montemuro; Confraria do Cabrito Estonado; 

Confraria do Pão, da Regueifa e do Biscoito 

de Valongo; Confraria do Javali; Confraria do 

Butelo e das Casulas; Confraria da Sopa do 

Vidreiro; Confraria Gastronómica do Alentejo; 

Confrarias dos Sabores Poveiros; Confraria 

Queirosiana.
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A Assembleia Extraordinária da Federação Portuguesa das 

Confrarias Gastronómicas decorreu no dia 4 de Fevereiro na 

Casa das Confrarias na Figueira da Foz, foi uma oportunidade 

de discussão e re  exão de temas muito gratos à dinamização 

e valorização do movimento das Confrarias, nomeadamente 

as Confrarias presentes apresentaram os seus pontos de vista 

relativos ao  PAPEL que queremos para a Federação;

A MISSÃO que pretendemos para as Confrarias; O COMPROMISSO 

que os Confrades estão disponíveis para assumir; que DIGNIDADE 

atribuímos às insígnias e à cerimónia de  entronização; Que 

FUNÇÃO desejamos para os CAPÍTULOS.

A Direcção pretendeu fomentar a discussão e a envolvência de 

todas as Confrarias associadas na procura de soluções partilhadas, 

re  exão da qual resultou o documento que publicamos com os 

contributos das Confrarias presentes.  

Assembleia Geral 
Extraordinária
CASA DAS CONFRARIAS. 04 de Fevereiro de 2017
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CONFRARIA DO BUCHO DE 

ARGANIL

Fernanda Maria Dias 

Decidiu a Direcção da Confraria do Bucho Arganil, 

na sua última Reunião de Direcção, realizada no 

passado dia 18 de Janeiro de 2017, que a Confraria do 

Bucho de Arganil, deveria comparecer, hoje, dia 04 

de Fevereiro de 2017, nesta Reunião Extraordinária, 

ao invés do que tem acontecido no passado, onde 

não tem marcado presença, apresentando uma breve 

intervenção, porquanto, não poderia estar mais de 

acordo com os pontos enunciados na ordem de 

trabalhos, da referida reunião, assim como, com 

algumas considerações plasmadas no documento 

“Re  exão dos Órgãos Sociais”, em virtude de 

sentirmos, veementemente, que são essas, de uma 

forma geral e transversal, as grandes preocupações, os 

sentimentos e também as sensibilidades e fragilidades 

da maioria das Confrarias, nomeadamente daquelas 

com as quais privamos de uma forma mais próxima ; 

Neste sentido, o direcionamento da nossa intervenção 

irá consubstanciar-se, nas ponderações, deveras, 

prementes, emanadas do documento da reunião de 

“Re  exão dos Órgãos Sociais”, também na realidade 

e contexto da nossa Confraria, permitindo-nos 

um enfoque objectivo para o ponto 3-alínea, a), da 

presente Convocatória. – O papel que queremos 

para a Federação, pois estimamos, que esta é 

questão crucial, sendo nosso entendimento que o 

conteúdo das outras alíneas, tais como a Missão, 

o Compromisso, a dignidade dos Capítulos assim 

como a sua função, decorrem pedagogicamente, da 

primeira ; 

Reportando-nos então à “nossa” questão de partida, 

o papel que queremos para a Federação, Esse papel 

é tão simplesmente aquele que naturalmente, lhe é 

devido pelo seu estatuto, pela sua praxis, inerente 

a um código de ética. Que ela desempenhe uma 

função matricial, que cumpra exemplarmente o seu 

papel, com isenção e perseverança, que funcione 

como um elemento aglutinador, agregador e também 

regulador quando necessário. Que seja o fermento 

do movimento confrádico ; 

Que papel queremos para a Federação ? Que ela 

se reinvente as vezes que forem necessárias para 

demonstrar a sua hegemonia e o seu papel tutelar, 

não se submetendo, ou tomando partido, outrossim, 

demonstrando que é uma instituição livre, 

independente e justa, sustentada na legitimidade dos 

seus estatutos ; 

Que papel queremos para a Federação ? Que ela tenha 

plena consciência que lidera e representa na sua 

essência, um conjunto de pessoas, desde a mais rural, 

à mais citadina, desde a mais erudita à mais iletrada. 

Pessoas, que têm orgulho nas suas comunidades, nas 

suas colectividades, nas suas raízes ancestrais, que 

compõem um importante e carismático movimento 
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A História ensinou-nos, e a vida prova-nos, que o 

espírito do movimento associativo e o regionalismo, 

que tão bons exemplos deram no passado, em termos 

do desenvolvimento e melhoria das condições de 

vida, das pessoas, com re  exos importantíssimos 

na área do social, devem renascer e ressurgir hoje 

em pleno século XXI, num mundo globalizado, 

onde cada vez mais temos de defender e preservar 

as nossas tradições, a nossa cultura e a nossa própria 

identidade. 

Actualmente, uma Confraria, se bem explorada, 

nas suas potencialidades latentes e emergentes, 

representa um importante e inegável agente de 

desenvolvimento local. Daí que uma Confraria deva 

ter consciência, profunda, dessa realidade e não se 

demita dessa missão ou função. Pois se por um lado, 

deva cumprir entre outros objectivos, a dinamização 

do associativismo local, a promoção de uma cidadania 

autêntica, a preservação e continuidade das tradições 

gastronómicas e culturais que chegaram aos nossos 

dias, passando de geração em geração e que nós 

devemos legar às gerações vindouras, deve também 

ter um papel crucial na  xação dessas mesmas 

gerações e surgir como elemento potenciador da 

promoção de emprego e de alavancagem de postos 

de trabalho. 

Concluindo, e retomando a questão de partida, é 

nosso enten dimento também, que a Federação 

deverá assumir-se como a Entidade defensora da 

social, que pugnam por este nosso Portugal, e pelas 

regiões que defendem e às quais estão ligadas pelo 

asso ciativismo, pelo regionalismo, pelo amor, 

incondicional, às origens, e nesse sentimento de 

identi  cação e de dádiva encontram motivação para 

trabalhar, abnegada e desinteressadamente, dia e 

noite, feriados e  ns de semana, férias e dias santos 

e também dias de família. Movimento esse que não 

deve ser olhado como um movimento elitista mas 

sim, como um movimento humanista, de defesa 

do património gastronómico, cultural, histórico e 

turístico da região onde se encontra inserida, dos 

seus usos, dos seus costumes, das suas tradições 

procuradas, rebuscadas e ressuscitadas da sua 

história embrionária, que deverão ser registados 

para memória futura; 

Tem a Confraria do Bucho de Arganil, nos seus dez 

anos de existência, registado em publicações, a sua 

génese, o seu código genético, possuindo já o seu 

selo dos CTT, assim como alguns momentos da sua 

história plasmada nestes livros que aqui vos deixo 

;  Poderá parecer presunção da nossa parte, mas 

devemos confessar que sentimos orgulho por em 

tão pouco espaço de tempo já termos levado a efeito 

realizações ou actividades em diversos locais do país 

e também além fronteiras, pelo que acreditamos que 

ao longo destes dez anos de existência, a Confraria 

do Bucho de Arganil, já tem o seu lugar próprio na 

História concelhia; 
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ser dado destaque aos produtores e empresários que 

se dedicam ao sector.  Pelo exposto, consideramos 

que é nosso dever continuar, gastronomicamente, 

a investigar o passado, como forma de o digni  car 

e consequentemente, enriquecer o futuro, 

aliando a tradição e a memória, à inovação e ao 

desenvolvimento local promovendo por esta via a 

digni  cação do movimento confrádico. 

Tenho dito.

A Direcção da Confraria do Bucho de Arganil

Gastronomia portuguesa, enquanto baluarte da 

identidade dos Territórios e um dos principais 

activos distintivos que tem para oferecer;  Deve 

ter como prioridade a promoção e divulgação dos 

produtos, apoiando as Confrarias no seu trabalho 

de dinamização de acções que facilitem dar mais 

visibilidade e notoriedade às especialidades 

gastronómicas do nosso País;  O património 

gastronómico deve assumir-se como um factor de 

desenvolvimento económico, social e cultural dos 

territórios e, como tal, deve ser acarinhado de modo 

a que dele se possa extrair a mais-valia que o mesmo 

representa para esses mesmos espaços, sendo ainda 

de salientar a sua importância para a preservação 

das tradições locais, da memória colectiva das 

comunidades rurais e para a própria auto-estima das 

populações; 

A Federação deverá exercer um papel relevante 

nos processos de valorização das especialidades 

gastronómicas portuguesas, com o objectivo de 

ajudar a criar condições para introduzir valor em 

toda a sua cadeia/  leira, ou seja, desde a produção 

dos produtos agroalimentares que são utilizados na 

confecção dos produtos da gastronomia até à sua 

apresentação ao consumidor, seja a venda directa, 

seja na sensibilização do sector da restauração para 

o escoamento destes produtos.  Os Capítulos das 

Confrarias devem apresentar-se como momentos 

de a  rmação, de exaltação do valor intrínseco dos 

produtos que cada um defende e preserva, devendo 
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CONFRARIA DAS TRIPAS À 

MODA DO PORTO 

Manuel Moura 

Tema: O Papel que queremos para a Federação. 

Esperamos sempre da federação a capacidade de 

unir, defender e contribuir na promoção plena das 

suas confrarias e por inerência dos valores que a 

estas norteia. 

Tema: A missão que pretendemos para as 

Confrarias 

A missão primeiro e última da existência de uma 

Confraria é a intransigente defesa, promoção e 

divulgação do seu património gastronómico e que 

por sua vez é também defender a tradição e a cultura 

das suas gentes e das suas terras. 

O compromisso que os Confrades estão disponíveis 

para assumir. 

Sempre muito difícil balizar e analisar o compromisso 

dos diversos confrades relativamente à sua confraria. 

No entanto, cabe às suas direcções a capacidade e 

habilidade de manter “viva a chama” que os levou a 

integrar e abraçar este tão nobre compromisso. 

Que dignidade atribuímos às insígnias e à 

cerimónia da entronização. 

A cerimónia de entronização é sempre o momento 

alto do calendário anual da confraria, onde 

acolhemos os novos confrades efetivos e de honra e 

onde os confrades já efetivos devem “renovar” o seu 

compromisso. 

Para isso devemos digni  car e engrandecer este 

ato protocolar com o máximo respeito e rigor, 

pois também assim digni  cámos o nosso próprio 

compromisso. 

As insígnias são o símbolo visual máximo da união 

entre todos os confrades. 

Que função desejamos para os Capítulos 

Como acima referimos o Capitulo é o momento alto 

da confraria, mas naturalmente deve ser muito mais 

do que acolher meramente os novos Confrades. 

É também um momento onde de uma forma mais 

exacerbada, expressamos os valores, a missão que 

norteiam a confraria. 

Aproveitando naturalmente todo o mediatismo 

associado a este dia, para dar ainda mais relevância ao 

nosso prato e destacar a sua inequívoca importância 

patrimonial e cultural para a cidade. 
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CONFRARIA DO ANHO 

ASSADO COM ARROZ DE 

FORNO 

Luís Brás  

Pretende-se que seja uma representante das 

confrarias, que orgulhe as confrarias e os confrades; 

A  rmação da FPCG na comunidade, assumindo o 

papel de detentora da toda a verdade e opinião das 

confrarias;

Agregação de todas as confrarias nos objectivos 

delineados para obtenção das metas proposta; 

Projectar o trabalho das confrarias e confrades, 

nomeadamente os produtos que defendem; 

Manter um papel de defesa das confrarias; 

Veículo de comunicação entre as confrarias e as 

instituições e/ou organizações com quem dialogamos 

e temos parcerias; 

Dar voz ás confrarias para exporem os seus problemas 

e posições, e ter um papel agregador e consciente, 

segundo o código e ética da FPCG; 

Ter a capacidade de mobilização e organização das 

confrarias em eventos gastronómicos;

Promoção e divulgação da gastronomia portuguesas, 

dos produtos tradicionais e dos produtos genuínos; 

CONFRARIA 

GASTRONÓMICA DO 

ALENTEJO 

 Luís Vaz Freire  

O meu nome é Luis Vaz Freire e sou Almotacé 

da Confraria Gastronómica do Alentejo e 

conjuntamente com o Sr. Francisco Lamy, Contador-

Mor representamos a Confraria Gastronómica do 

Alentejo.

Em nosso nome, em nome do nosso Provedor, 

Sr. Manuel Fialho e em nome da Confraria 

Gastronómica do Alentejo, cumprimentamos todos 

membros dos Órgão Sociais da Federação assim 

como todos os confrades e confrarias aqui presentes. 

Importa referir qua a Confraria Gastronómica do 

Alentejo foi membro fundador da Federação e que 

por razões muito objectivas decidiu sair. Desde o 

 nal de 2016 voltou a integrar a Federação. 

Em apreço ao ponto em apreso consideramos que 

a Federação deve ter em primeiro lugar um papel 

Agregador e Potenciador do que melhor cada 

confraria tem e pode dar.

Outro papel que consideramos importante é o Papel 

que pode exercer como Regulador, contribuindo 

para a valorização do movimento confrádico. 

Neste sentido consideramos muito importante uma 
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re  exão sobre a banalização do conceito confrádico. 

Relativamente às restantes alíneas deste ponto 

consideramos que a sua necessidade de discussão 

advém da banalização do conceito de confraria. 

Aproveitamos para acrescentar que consideramos 

que deve haver um acompanhamento das confrarias 

que se propõem aderir à federação no sentido 

de saber se estas cumprem de forma digna o que 

defendemos. 

Acrescentamos ainda que os nossos Cabidos não 

têm data  xa, sendo um na Primavera e outro no 

Outono. Oportunamente infernaremos sobre datas 

e locais, após aprovação da Provedoria.

CONFRARIA DOS CAROLOS 

E PAPAS DE MILHO

João Carlos Figueiredo  

Caros Confrades, 

 

A importância das Confrarias Gastronómicas na 

sociedade portuguesa é, hoje, uma realidade inegável.  

De norte a sul do país, passando pelas ilhas, são 

poucos os municípios onde não exista uma Confraria 

Gastronómica, Enó  la ou Enogastronómica que 

visa, por princípio, preservar o legado que os 

nossos antepassados nos deixaram, a manutenção 

da qualidade dos produtos (no sentido da sua 

genuinidade) ou do saber-fazer apurado, que faz do 

nosso país um verdadeiro tesouro gastronómico.

É verdade que nos últimos anos têm nascido 

confrarias por todo o país um pouco “como 

cogumelos”.  E pode-se questionar: isso é mau?  Não 

necessariamente!  Acredito que os alicerces da sua 

criação estejam suportados nas melhores intenções 

gastronómicas.

Mas como em tudo na vida, uma coisa é a intenção, 

outra é a prática vivida. Como dizia Maquiavel, “não 

é a intenção que valido um ato, mas o seu resultado.”    

E é desta premissa que parto para esta re  exão de 

partilha que apenas pretende constituir-se como 

um humilde contributo de melhoria do nosso 

movimento confrádico.



|36| nona arte_março 17

capítulo uma festa espetacular!

Deseja-se, indubitavelmente que o Capítulo seja um 

momento de elevação da atividade da Confraria. 

Mas não o único e temos excelentes exemplos 

de Confrarias que fazem essa diferença. Importa 

complementar a sua atividade no sentido da ligação 

aos pequenos produtores, à recuperação de tradições 

e ao reganhar qualidade dos produtos, aproximando 

sabores originais, tendo presente a inovação, mas 

sem dar primazia à invenção, como às vezes acontece.  

Hoje, é nossa convicção que uma região se pode 

a  rmar, também, pela sua cultura gastronómica.  Há 

produtos que transportam consigo uma forte marca 

identitária. Uns conhecidos, outros com potencial 

para se dar a conhecer.  A missão de uma confraria 

gastronómica jamais se pode esgotar num grupo de 

amigos “interessados pela coisa” que periodicamente 

se juntam, quase sempre uma vez por ano, à volta de 

uma mesa normalmente bem decorada com iguarias 

que às vezes pouco têm a ver com aquele território, 

mas com o objetivo de impressionar. Muito. Se a 

isto somarmos uma música ambiente ruidosa e 

um bailarico apelativo, a missão da Confraria está 

cumprida. Para o ano há mais!

A gastronomia que defendemos, o movimento ao 

qual nos  liámos, tem de merecer de nós, mais do que 

isto.  A Gastronomia é demasiado importante para 

não existir uma estratégia concentrada com os seus 

E começo por abordar a questão da missão que 

queremos para cada uma das nossas confrarias.  Se é 

verdade que muitos têm o seu objeto bem de  nido e 

o caminho que têm vindo a percorrer é conducente 

e coerente com os seus propósitos, também não 

é menos verdade que outras há que foram criadas 

como se de uma “moda” se trata-se, onde o fausto, 

a ostentação e a imagem se sobrepõe à nobreza do 

produto defendido, ao contexto histórico em que 

está inserido e até ao ambiente cultural de que é 

originário.

Socorrendo-me do estrato do texto que propõe 

a instituição do Dia Nacional da Gastronomia 

Portuguesa, do qual muito me honra ter trabalhado 

no sentido da sua aprovação e de ter sido um dos seus 

subscritores, ele lembra-nos que “a divulgação da 

variedade gastronómica portuguesa, como produto 

diferenciador do nosso território composto de valor 

e identidade, que se deve a  rmar positivamente no 

ponto de vista da competitividade; como elemento de 

atração e reforço do papel (…) do setor do turismo.” 

Importa, pois, reforçar o sentimento, junto de cada 

confraria gastronómica da sua importância nas 

relações de proximidade, do peso que transporta 

a tradição e assim evidenciar as particularidades e 

as especi  cidades do produto gastronómico que 

divulgam e defendem.  Para isso, na minha humilde 

opinião, importa deslocalizar o foco principal que 

ultimamente tem movido muitos de nós: fazer do 
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disponíveis para ajudar na sua proteção através da 

sua classi  cação como Denominação de Origem 

ou Indicação Geográ  ca?  Sabendo nós que os 

jovens podem e devem ter um papel fundamental 

na preservação da nossa identidade gastronómica, 

estarão as confrarias a percorrer o caminho no 

sentido da sua participação, envolvimento e plena 

integração?  Estarão as nossas cerimónias capitulares 

a ser realizadas de forma consentânea com a nossa 

função original, cumprindo a tradição e preservando 

a identidade? 

Caros Confrades, 

Antes de terminar a minha re  exão que por manifesta 

falta de tempo não tem a densidade e, sobretudo, a 

profundidade que o tema merece, queria deixar-vos 

a seguinte mensagem: 

Comecei com os considerandos, prossegui com 

alguns alertas e quero terminar com uma sugestão 

de atuação. 

 

Todos sabemos que “qualquer um” é livre de 

promover a criação de uma Confraria Gastronómica. 

No entanto, para bem do movimento confrádico e 

do objeto que nobremente defendemos, importa que 

seja estudado/aplicado um manual de qualidade que 

certi  casse as confrarias que pugnam pela dignidade 

do movimento confrádico. 

diversos agentes, interlocutores, dinamizadores e 

parceiros.  Sinto que estamos num momento crucial. 

Valorizar o muito de bom que já foi feito e combater, 

de forma enérgica, aquilo que não contribui para a 

dignidade do movimento confrádico.

Caros Confrades, 

 

Terminados que estão alguns dos considerandos, 

há que partilhar com todos vós, algumas questões 

que mais não pretendem do que contribuir para um 

debate plural, participado e abrangente. 

Sabendo nós que a gastronomia é um importante 

ativo e atrativo turístico, estão as confrarias a fazer 

tudo o que está ao seu alcance, nesta área?  Sabendo 

nós que a qualidade, no sentido de ser genuíno, 

faz toda a diferença, estamos nós a contribuir para 

o enriquecimento do meio que originou a nossa 

criação?

Sabendo nós que sozinhos não podemos fazer 

muito, estaremos nós a fazer uso de todos os meios 

que estão à nossa disposição explorando por ex: a 

possibilidade de fazer candidaturas de cooperação 

entre os GAL e as Confrarias no âmbito do PDR 

2020 levando a uma melhor e mais variada mostra 

dos nossos produtos?   Sabendo que muitos produtos 

têm subsistido graças à dedicação, empenho e 

porque não dizer graças à capacidade de resistência 

de alguns produtores, estarão as Confrarias 
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Se é verdade que as Confrarias não são obrigadas 

a  liar-se na Federação, a existência desse “manual 

prático de excelência” devia ser construído no 

sentido das confrarias se sentirem impelidas a aderir 

e não mais um elemento que as leve ao afastamento. 

A existência desse instrumento de gestão do 

movimento confrádico transportaria para ele e com 

ele procedimentos e modelos que revolucionariam 

práticas  hoje inexistentes ou pouco e  cazes como é 

o caso da comunicação entre confrarias/confrades. 

Citando Joseph M. Juram guru da qualidade, lembro 

que “ Entrámos no novo século que vai estar virado 

para a Qualidade. Terminámos um que esteve 

voltado para a Produtividade.” Importa precaver o 

futuro.

A Federação tem de ter um papel liderança, enérgico 

e agregador na defesa da nossa gastronomia e dos 

produtos tradicionais, que merecem o empenho de 

todos nós.

Bem- hajam pela vossa atenção.

Disse.

CONFRARIA 

GASTRONÓMICA DO 

CABRITO E DA SERRA DO 

CARAMULO

Cidália Alves Bernardo 

A Missão que pretendemos para as confrarias 

“Lembrai-vos de que a ciência exige ao homem toda 

a sua vida. E ainda que tivésseis duas vidas, elas 

não vos bastariam. A ciência exige ao homem uma 

tensão forte e uma grande paixão. Sede apaixonados 

no vosso trabalho e na vossa pesquisa.” Pavlov, s.d 

“A Missão que pretendemos para as confrarias” pode 

ser entendida como um tema muito denso, para 

além de poder ser subjetivo. Contudo, e tentando 

uniformizar procedimentos confrádicos é de 

especial importância que a missão seja defendida e 

compartilhada, em uníssono, por todos os distintos 

elementos. 

Neste sentido, existem alguns aspetos basilares a ser 

ressalvados antes de se avançar no desenvolvimento 

desta temática e são eles “cultura e tradição”, 

“gastronomia”, “confraria” (gastronómica)” e 

“missão”. 

Começando pelo início e do geral para o particular, 

cultura de  ne-se como um mapa complexo onde se 

inclui todo o conhecimento, crenças, arte, moral, 

leis, costumes e os diferentes hábitos e capacidades 
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gastronomia assenta em três aspetos capitais: técnica, 

conhecimento e sabor, ou seja, reporta-se a toda 

a técnica de preparar e confecionar os alimentos, 

engloba conhecimento, sabedoria, experiência e 

manifesta-se no saber saborear os alimentos e o 

produto  nal da confeção, visando edi  car uma 

alimentação com qualidade.

A gastronomia dedica-se também ao estudo das 

bebidas indicadas para cada refeição e dos materiais 

utilizados na confeção dos pratos, estudo este muito 

apoiado e sustentado pelas confrarias. 

E por falar em confraria, já por várias vezes nos foi 

dito, neste e noutros contextos semelhantes, que 

“confraria” representa uma associação de pessoas que 

partilham de interesses coletivos comuns, ou seja, 

traduzido à letra refere-se a um conjunto de pessoas 

que se associam (como irmãos), tendo em vista a 

concretização dos mesmos objetivos e partilhando 

os mesmos ideais (Bueno, 2008). 

As Confrarias Gastronómicas encabeçam grande 

parte do que se apelida de património nacional 

cultural, aliás, são a cultura viva, em movimento, 

são o povo que transporta ao longo dos tempos 

todo o conhecimento, memórias e ancestralidade 

gastronómica, e os torna fração integrante do 

presente. Quem não se recorda das distintas receitas 

relembradas pelos avós como recebidas dos seus 

antepassados? 

adquiridos pelo homem como membro inserido na 

sociedade, representa uma visão global de tudo o que 

são as tradições, em suma, refere-se a uma herança 

total e social da humanidade (Laraia, 2006; Bueno, 

2008). 

Já tradição signi  ca passar adiante, continuidade 

ou permanência de memórias, valores, costumes, 

crenças ou lendas (Noronha & Noronha, 2003). E 

são as tradições que se adaptam ao tempo… que 

subsistem e chegam aos nossos dias. 

Assim, cada geração tem a responsabilidade de 

caminhar no sentido do respeito, aprofundamento 

e preservação das tradições e memórias ancestrais, 

prestando-lhe a devida homenagem ao inscrevê-las 

no livro do presente para que sejam recordadas e 

mantidas vivas no futuro. Só conhecendo o passado 

e vivendo o presente é que poderemos delinear o 

futuro, perpetuar e enaltecer a nossa identidade 

global e tornar-nos num ecossistema com presença 

efetiva na evolução cultural. 

António Sardinha político, poeta e historiador 

português refere que “tradição não é apenas o passado, 

mas antes, a permanência no desenvolvimento… e 

na continuidade”.

 

A gastronomia também faz circular na sua seiva 

o valor das tradições e inscreve-se com todo o 

rigor no livro do ecossistema cultural. Posto isto, 
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confrarias gastronómicas. 

Estas questões podem ser entendidas como retóricas, 

mas não é de todo isso que se pretende. Aquilo que 

se exige neste momento é a re  exão temática, ou 

seja, fazer uma breve meditação, recolhimento e 

pensar: Que missão pretendemos para nós mesmos 

enquanto confrarias gastronómicas?  

Assim, numa época de grandes mudanças, numa 

sociedade baseada no conhecimento e com as 

despesas a sofrerem um incremento ao minuto, 

torna-se cada vez mais importante que as instituições 

cumpram os desígnios efetivos e os requisitos para 

os quais foram concebidas. 

Posto isto, a missão para as confrarias deverá incluir 

então um objetivo, uma direção e uma orientação da 

decisão. O objetivo passa por impulsionar, divulgar 

e preservar a gastronomia tradicional portuguesa; 

a direção, pelo desenvolvimento socioeconómico 

local e regional; e a orientação da decisão deve ser 

regida por valores, normas e orientações gerais.  

Assim, as confrarias devem promover, divulgar e 

preservar a gastronomia tradicional portuguesa, 

assentes em valores, normas e orientações gerais 

e comuns, tendo em vista o desenvolvimento 

socioeconómico regional e o incremento do 

conhecimento. 

Por aqui poderá e deverá passar a missão das 

confrarias. Missão é o propósito, o motivo da 

existência de determinada organização ou estrutura 

associativa, trata-se de um propósito genérico, mas 

duradouro, que pretende vigorar por bastante tempo, 

ainda que possa ser mudado com o passar dos anos 

(Teixeira, 2005). 

Conhecer a missão é especialmente importante, 

na medida em que todos os colaboradores e 

interessados (stakeholders) precisam de conhecer 

e estar alinhados com o propósito da organização, 

para saberem o que dela podem esperar. Leva em 

conta a visão do cliente, as necessidades e a forma 

que se acredita ser a mais correta para fazer as 

coisas (Teixeira, 2005). Em termos de estrutura deve 

ser curta, inspiradora e dar uma noção clara dos 

procedimentos e comportamentos esperados. 

Que missão se tem vindo a desenvolver no seio do 

movimento confrádico? 

Qual a base do que move e alavanca as confrarias 

gastronómicas? 

Tendo como base os conteúdos referidos 

anteriormente e as questões formuladas é então 

chegado o momento de nos deslocarmos até 

ao cerne da questão onde se unem os ramos da 

cultura e tradição com o ramos das confrarias e da 

gastronomia para formar o tronco da missão das 
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Estarmos juntos no mesmo propósito é o verdadeiro 

espírito do movimento confrádico, é então hora 

de arregaçar as mangas e continuar avançar nesta 

caminhada conjunta. 

Palavras-chave: missão, confraria, gastronomia, 

tradição, cultura, qualidade, conhecimento, técnica, 

sabor. 
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CONFRARIA DO QUEIJO 

SERRA DA ESTRELA 

Para opinar sobre esta temática vou-me enquadrar 

naquilo que hoje ou de há trinta anos para cá, o 

conceito de Confraria é tido, fugindo um pouco ao 

conceito histórico-  losó  co de Confraria, entendido 

desde a Idade Média como Instituição de cariz 

religiosa. 

Assim as Confrarias (Gastronómicas /Báquicas) 

nascem como veículos de promoção, divulgação 

e defesa de património gastronómico, vinícola ou 

outro. É uma forma usual de de  nir os objetivos e 

a missão para as quais foram criadas a generalidade 

das Confrarias. 

Aceito as reticências e quiçá alguma critica a esta 

forma tão pouco académica e tão simplista de de  nir 

os nossos objetivos e a nossa missão ! ! 

Mas por mais que queiramos ser eloquentes na 

abordagem do tema, a missão das Confrarias é a 

referida ! 

Agora, sob que forma este trabalho é feito? 

Bom, entra então em jogo as particularidades de 

uma Confraria, que as distinguem de qualquer 

outra Instituição que promova e divulgue a nossa 

Gastronomia, como são as Câmaras Municipais, o 
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anual ( que é sem dúvida um momento alto e im-

portante, que deverá ser preservado e melhorado 

progressivamente !) e na participação de Capítulos 

alheios, como um jogo de “ toma lá dá cá” se tratasse. 

Os Capítulos terão que ser forma de promoção dos 

produtos, da Cultura e da Região para Quem Não as 

conhece, do mesmo modo de qualquer outra ativi-

dade a que a Confraria se proponha. 

A Missão das Confrarias deverá ser essencialmente 

exercida para Fora, captando visitantes ( sejam eles 

Confrades ou não) ás nossas Regiões, para “in loco” 

contactarem as nossas realidades e simultaneamente 

deslocarem se a outras paragens para novas aprendi-

zagens e conhecimentos,  cumprindo também o nos-

so propósito de levar para Fora a Cultura, a Região e 

Gastronomia que representamos. 

Uma Confraria existir apenas, para conviver com os 

vizinhos, é extremamente redutor e inviabiliza a sua 

Missão. 

Temos que ser parceiros de outros Atores, sejam eles 

Económicos, Culturais ou Turísticos. 

Voltando novamente ao tema, parece-me essencial 

não divagar muito sobre a essência da Missão 

a que todas as Confrarias se propõem ou seja, 

como já referi “ a Promoção, Divulgação e Defesa 

de um Património Gastronómico, Vinícola ou 

outro”. Equacionar e consciencializarmo-nos que 

Turismo, etc. 

As Confrarias são constituídas por elementos 

recrutados da Sociedade civil, provenientes das áreas 

pro  ssionais mais díspares. 

Os elementos de cada Confraria, exercem um 

verdadeiro voluntariado, que não se compadece com 

interesses pessoais de qualquer índole. 

Toda a atividade de uma Confraria ( entendida pelos 

objetivos atrás referidos), deverá, simultaneamente, 

estar associada a algum bem estar e convívio 

dos seus elementos. Nenhum destes dois aspetos 

se deverá sobrepor, sob pena de comprometer, 

verdadeiramente a nossa missão. 

Todo e qualquer Confrade tem um papel dentro 

da sua Organização, daí a riqueza que constitui 

o Património Humano das Confrarias, com toda 

a disparidade de atividades pro  ssionais que 

encontramos. Toda esta diversidade Humana leva 

a que as Confrarias, apesar de terem uma missão 

comum, tenham projetos, abordagens e interesses 

diferentes entre si e até porque, elas provêem de 

Regiões geogra  camente distintas, promovem 

produtos distintos e promovem uma Cultura 

distinta. Esta é a nossa riqueza ! 

Assim sendo, o trabalho das Confrarias, não pode 

nem deve esgotar se na realização do seu Capítulo 
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permanecer eternamente no espírito de muitos,  que 

entendem ser este a única mola impulsionadora do 

movimento.

Esforcemo-nos todos por ser abrangentes, por 

termos uma missão válida, por sermos parceiros 

válidos, por sermos agentes culturais, sociais, por 

sabermos conviver, por sabermos apreciar !

este desiderato, para ser levado a efeito com êxito, 

pressupõe, interesse, gosto, imaginação e integração 

dos Confrades nas suas áreas de atuação parece-me 

coerente. Pressupõe também, que cada Confrade 

interiorize o seu papel, que com já foi referido, com 

maior ou menor dose académica é sempre relevante, 

nem que seja através de uma simples conversa com 

um parceiro da nossa mesa. 

É também essencial referir que é insu  ciente para 

uma Confraria, uma abordagem super  cial sobre o 

objeto para o qual está vocacionado.

O nosso trabalho é distinto de qualquer agente 

publicitário, nós somos agentes culturais e como 

tal, temos que permanentemente relacionar a 

Gastronomia da nossa Região com a sua História, 

com a sua Geogra  a, com a Arte e temos que 

ser capazes de relatar as particularidades que 

caracterizam os nossos Produtos, sejam elas ao nível 

da preparação, ao nível do consumo ou de cariz 

gustativo ou olfativo. 

São estes aspetos que tornam as Confrarias tão 

interessantes e fundamentais. 

O aspeto lúdico da nossa ação ( convívio e os prazeres 

da boca), apesar de imprescindível, não pode nem 

deve anular todos os outros descritos anteriormente, 

não pode nem deve ser o único argumento válido 

para recrutar novos Confrades e não pode nem deve 
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credibilidade e ao prestígio social que cada Confraria 

conseguir granjear, e que nenhuma Confraria se 

imporá institucional e socialmente em termos de 

credibilidade e de prestígio se circunscrever a sua 

atividade à promoção de iniciativas exclusivamente 

relacionadas com comidas e/ou bebidas.

Partindo destes objetivos e pressupostos, os 

Confrades de  niram linhas orientadoras da atividade 

da Confraria, critérios de admissão e preocupações a 

controlar nas diferentes vertentes da atividade, que a 

seguir sumariamente se enunciam.  

1. LINHAS ORIENTADORAS DA ATIVIDADE DA 

CONFRARIA:  

a) Conhecimento e preservação do património 

gastronómico tradicional do território;  

b) Investigação do património histórico local, não 

apenas no âmbito da gastronomia, mas em todas as 

componentes culturais, considerando que são elas 

que, na sua interação, forjam o caráter do povo que 

representam;  

c) Foco no modo de funcionamento e na coesão 

interna da Confraria, partindo pressuposto de que, 

sendo o conjunto dos Confrades a de  nir as linhas 

orientadoras e os objetivos, estes serão perfeitamente 

sentidos e interiorizados por todos, daí resultando 

um funcionamento espontânea e genuinamente 

CONFRARIA DOS NABOS E 

COMPANHIA

Fábio Ventura 

O presente documento é elaborado com a intenção 

única de dar a conhecer os princípios que norteiam 

o modo de funcionamento da CNC, tendo em conta 

as metas que a Instituição de  niu para si mesma 

com base: 

- nos objetivos globais que os Confrades entendem 

corresponder à sua conceção do papel das Confrarias;

- nos objetivos que os Confrades entendem ser os 

mais adequados ao papel desejável de uma Confraria 

implantada num território com as especi  cidades 

daquele que a CNC pretende defender e projetar.

- na convicção de que resumir a atuação de qualquer 

Confraria ao papel único de guardiã de uma 

tradição gastronómica, ou da defesa de um produto, 

é suscetível de, rapidamente, empobrecer e esvaziar a 

sua ação pela força da rotina que se instala;

- na asseveração de que é fundamental alimentar 

o dinamismo, alicerçando-o numa diversidade 

coerente de atividades que lhe permitam manter 

a capacidade de inovar e de se regenerar em 

permanência.

- na certeza de que a e  cácia a alcançar na promoção 

da gastronomia será diretamente proporcional à 
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natural de que todos – cada um à sua maneira, 

com os seus dotes e competências – desempenham 

trabalho igualmente importante, funcionando 

complementarmente, faz com que todos se sintam 

genuinamente considerados e estabelece uma 

saudável interação que consolida o espírito de grupo 

e o sentimento de pertença;  

f) Conquista da independência  nanceira – a única 

capaz de conceder plena autonomia das decisões 

– através de planos de atividades adequados. Esta 

orientação tem sido fundamental para a a  rmação 

da Confraria, conforme adiante se verá; 

g) Cumprimento escrupuloso da agenda de repre-

sentações, segundo o critério da retribuição, por ser 

a forma de traduzir a apreciação e o respeito que 

nos merecem as Confrarias que manifestam idên-

tica consideração pela CNC.  

h) Promoção de encontros gastronómicos regulares 

abertos (frequentemente com outras componentes 

culturais) como forma de reforçar laços de amizade 

entre Confrades e entre estes os convidados de cada 

um. Nestes encontros, a confeção das componentes 

gastronómicas resulta sempre do trabalho solidário 

e benévolo dos próprios Confrades e dos seus con-

vidados (que são, geralmente, elementos do tecido 

social no qual a CNC se insere).  

i) Promoção de relações de amizade entre os povos. 

harmónico, rigoroso e disciplinado. Para ilustrar 

este nível consciencialização do papel de cada um, 

diremos que, por exemplo, para fazer funcionar um 

evento da dimensão da Feira dos Grelos, não há 

necessidade de realizar com os Confrades uma única 

reunião preparatória.

d) Convergência no trabalho pelas causas que os 

Confrades de  nem e adotam como prioritárias, não 

somente no que respeita ao produto que promovem, 

mas igualmente em todos os aspetos que respeitam ao 

seu território, colocando o foco apenas no trabalho 

a realizar e não numa qualquer preocupação de 

projeção regional ou nacional da Confraria em si 

mesma. Neste contexto, também a participação nos 

eventos organizados pelo movimento confrádico 

não é encarada, de modo algum, com qualquer 

preocupação de a  rmação da Confraria.  

A  loso  a é a de que, se cada Confraria  zer, 

despretensiosamente, o que lhe compete, o 

movimento confrádico ganhará credibilidade e 

consistência, impondo-se naturalmente; 

e) Rejeição natural de quaisquer formas de elitismo: 

ninguém, dentro da Instituição, é conhecido pelos 

títulos académicos ou pelos estatutos pro  ssionais 

ou sociais (como é sabido, nem sequer nos currículos 

das cerimónias de entronização de novos Confrades 

são mencionados os títulos académicos). Não existe 

qualquer norma a este respeito: o reconhecimento 



|46| nona arte_março 17

qualquer novo Confrade Efetivo. 

 

c) A coesão interna da Confraria só poderá 

verdadeiramente a  rmar-se se o processo de 

admissão funcionar de tal modo que se não faça 

sentir a necessidade de elaboração de qualquer rol 

escrito de deveres de conduta dos Confrades. 

Os deveres inerentes à pertença à CNC, ou  carão 

genuinamente “tatuados” durante o período 

probatório, ou o candidato à admissão não será 

aceite. Este procedimento tem resultado de tal 

modo que nunca, ao longo dos 17 anos de vida da 

Confraria, houve necessidade de chamar a atenção 

de qualquer Confrade para questões relacionadas 

com a sua conduta.  

d) Os candidatos a Confrades Efetivos só são 

admitidos após longo período probatório prévio, 

durante o qual terão de dar inequívocas provas de 

terem o per  l requerido e de se identi  carem com 

os valores e o espírito da Confraria. Assim, ao 

serem admitidos, os novos Confrades não são, na 

realidade, verdadeiramente “novos”, dado terem 

uma experiência e uma vivência da Confraria que 

lhes permitem sentir-se já perfeitamente integrados. 

Do mesmo modo, o seu nível de compromisso está, 

no momento da admissão, objetivamente radicado, 

porque resulta de uma vontade longamente 

manifestada e comprovada antes da admissão. Este 

A esse título, a CNC mantem intercâmbios com 

Confrarias de Espanha, França, Alemanha, e Bélgica.  

j) Preservação de tradições ligadas aos produtos 

locais, designadamente a da cultura do vinho (já 

há muito extinta no concelho, exceto na Vinha 

da Confraria) e a cultura da Horta da Confraria 

(a horta sempre esteve associada à subsistência 

de cada família). A manutenção destas culturas é 

graciosamente assegurada pelos Confrades.  

 

2. CRITÉRIOS DE ADMISSÃO DE CONFRADES  

 

No estabelecimento dos critérios de admissão, 

os Confrades da CNC decidiram reger-se por 

pressupostos que poderão ser explicados nos termos 

seguintes:

a) A garantia do respeito pelas linhas orientadoras 

de  nidas só poderá veri  car-se se existirem critérios 

de admissão que con  ram a certeza de que os 

Confrades admitidos têm um per  l de conduta 

pessoal e de comunhão de ideais que tornem cada 

um dos novos Confrades uma sistemática mais-valia 

para a Instituição.

  

b) Assim sendo, a CNC nunca revela qualquer 

preocupação com o eventual crescimento do 

número dos seus Confrades, privilegiando sempre 

a qualidade à quantidade, o que se ilustra no facto 

de já ter realizado Capítulos sem entronização de 
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autonomia  nanceira tem-se revelado essencial na 

progressiva consolidação do prestígio da Confraria 

pela via do relevante papel social que desempenha.  

Poder-se-á referir, por exemplo, que esta perceção 

do que deve ser a Confraria permitiu que, repete-se, 

sem qualquer dependência de subsídios autárquicos 

ou outros, a Confraria Nabos e Companhia: 

•  A expensas próprias, tenha construído, de raiz, a sua 

sede, e adquirido todos os equipamentos necessários 

ao seu funcionamento: cozinha, mobiliário, som, etc. 

Esta sede é um espaço acolhedor, que se reveste de 

dignidade, que atrai pessoas para as atividades nele 

desenvolvidas, e no qual os Confrades se reveem, 

sentindo-se prestigiados em para ele trazerem os 

seus amigos.  

• A expensas próprias, promova e apoie a investigação 

histórica e a produção literária locais e regionais, 

quer através de concursos, quer pela via da edição e 

apresentação editorial de obras literárias. 

 

•  A expensas próprias, conceda estímulo e apoio 

 nanceiro e logístico às associações locais cuja ação 

se reconheça como meritória.  

• A expensas próprias, tenha instituído e conceda 

anualmente um Prémio de Mérito Académico que, 

na cerimónia do Capítulo, atribui ao melhor aluno 

do concelho em  nal de ensino secundário.  

“crivo” tem um efeito positivo acessório: muitas 

pessoas elegem a entrada na Confraria como um dos 

objetivos da sua vida.  

e) A admissão de cada novo Confrade só acontece 

quando se veri  car igualmente ter interiorizado 

claramente a noção de que ser Confrade não é um 

estatuto que con  ra qualquer direito, mas antes uma 

circunstância que se traduz num conjunto de deveres. 

E que, neste contexto, ser portador das insígnias da 

Confraria constitui uma enorme responsabilidade e 

não um ato de ostentação gratuita.  

Os procedimentos de seleção assim descritos 

têm dado cabal satisfação. Por prova, desde a sua 

fundação, a vida da Confraria tem sido de absoluta 

tranquilidade, com total ausência de con  itos 

interpessoais (nem choques de personalidade, nem 

quaisquer atritos de natureza política, religiosa, 

cultural ou clubística).  

3. INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA  

 

A independência  nanceira relativamente a todas 

as Instituições, incluindo as autarquias, foi de  nida 

como condição vital de a  rmação. É garantida pelos 

recursos obtidos nas diversas iniciativas organizadas 

ao longo de cada ano. O superavit  nanceiro é 

sempre assegurado pelo facto de todo o trabalho 

ser feito graciosamente pelos Confrades.  Para além 

da absoluta autonomia nas decisões, a situação de 
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de entre todas as que iniciaram a colaboração com 

a Feira dos Grelos, todas a têm sistematicamente 

reconduzido, sem que nunca alguma delas tenha 

interrompido o respetivo patrocínio.  

 

5. CAPÍTULOS  

 

Ao debruçarem-se sobre a organização dos Capítulos 

da Confraria Nabos e Companhia, os Confrades 

entenderam que, enquanto celebração maior da 

Confraria, eles devem reunir, minimamente, as 

seguintes condições:

- Revestirem um clima de elevação e dignidade.

- Serem, simultaneamente, formais e descontraídos, 

no pressuposto de que são possíveis o humor, a 

gargalhada, a alegria, sem quebrar a formalidade 

nem diminuir a nobreza do ato.

- Deve ser dada aos Confrades visitantes que o 

desejem a possibilidade de alargarem o período de 

convívio e de conhecimento mútuo para além das 

escassas horas do cerimonial do Capítulo. É por isso 

que o Capítulo da CNC tem início na véspera, com 

jantar e serão de confraternização, sem aumento 

de custos para os participantes. O facto de todo 

o trabalho ser feito pelos Confrades torna isto 

possível, por permitir um controle das despesas. 

Para possibilitar a concretização deste objetivo, 

os Confrades decidiram que os Capítulos da CNC 

não deverão ser condicionados por qualquer 

preocupação na obtenção de lucro (e, de facto, dão, 

•  A expensas próprias, esteja, neste momento, a ser 

a promotora e o motor da construção Largo Central 

da localidade e da obra de arte que o notabilizará: um 

monumento ao agricultor, consubstanciado numa 

escultura de quatro metros de altura, da autoria do 

Confrade e Mestre escultor Alves André. 

Trata-se de uma bela criação artística, que não 

se reduz à representação do produto promovido 

pela Confraria, antes abrangendo e integrando 

a simbologia dos principais elementos culturais 

e sociais que, ao longo dos últimos dois séculos, 

criaram a identidade do povo que pretende  gurar. 

Trata-se, igualmente, de uma forma altamente nobre 

de tentar comprovar a importância da dimensão 

cívica que pode ser alcançada por um movimento 

Confrádico alicerçado em ideais bem de  nidos.  

4. FEIRA DOS GRELOS  

É, indubitavelmente, a nível nacional, a iniciativa de 

maior dimensão promovida por uma única Confraria. 

Ao longo dos anos, têm merecido rasgados elogios 

o rigor da organização e a capacidade de inovação, 

que conquistaram abrangência e créditos que lhe 

permitem garantir o apoio de empresas de dimensão 

nacional, líderes de mercado nos seus setores, que se 

sentem prestigiadas em associar os seus nomes a esta 

iniciativa.

O número destas empresas cresce de ano para ano e, 
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Em jeito de conclusão, talvez a CNC possa, sem 

qualquer espécie de fútil pretensiosismo, a  rmar 

algum grau de satisfação com os resultados obtidos, 

muito embora estejamos conscientes de que nada 

está de  nitivamente conquistado e de que estes 

resultados mais não fazem do que aumentar o nosso 

nível de responsabilidade social.  

Ousamos interpretar como um indício de sucesso 

e reconhecimento o facto de os municípios que nos 

rodeiam terem vindo, progressivamente e de forma 

espontânea, a juntar-se às iniciativas da CNC, quer 

formal, quer informalmente.  

Na análise dos Confrades, o segredo da vitalidade 

da CNC residirá, entre outras razões, na forma de 

seleção e na parcimónia com que são admitidos novos 

confrades, na busca de inovação como incentivo ao 

dinamismo e à mobilização, na consciencialização 

de todos de que nunca nada está de  nitivamente 

conquistado, na necessidade de se rede  nirem 

permanentemente objetivos que impeçam que as 

rotinas se instalem, e na  loso  a de abrangência que 

tem permitido que outros Municípios se reconheçam, 

espontaneamente, na atuação da Confraria.

geralmente, algum prejuízo).

- Esta preocupação com o alargamento da 

duração do Capítulo para extensão do período 

de confraternização não deve ser interpretada 

como constituindo qualquer tentativa de catarse 

festiva. Deve, sim, ser dominada pela necessidade 

de intensi  cação da vivência/convivência 

interconfrádica com o objetivo de partilhar, 

informalmente, experiências e preocupações, 

aprofundando um conhecimento mútuo que a 

fugacidade das poucas horas passadas em conjunto 

no dia do Capítulo di  cilmentepermitiriam.  

- As refeições servidas durante o Capítulo, sem 

descurar um mínimo de requinte, devem traduzir-

se, para os visitantes, numa viagem pela gastronomia 

tradicional local, em toda a sua riqueza, diversidade 

e genuinidade. Os Confrades da CNC de  nem para 

os Capítulos uma única preocupação: bem receber, 

em clima de autenticidade e amizade, fazendo com 

que os Confrades visitantes se sintam confortáveis e 

felizes durante a sua permanência.

Dever-se-á dizer que, para obstar ao esgotamento da 

fórmula dos Capítulos, os Confrades têm procurado 

identi  car e analisar os problemas que, noutros 

lugares, motivam este mesmo esgotamento. Esse 

trabalho de análise tem permitido a introdução 

de algumas alterações suscetíveis de quebrarem 

rotinas.  Provavelmente como resultado desta 

preocupação, entre 2014 e 2016, duplicou o número 

de participantes no Capítulo da CNC.
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CONFRARIA DOS SABORES 

DA ABÓBORA

Fátima Ritto

A utilização de uma insígnia ou um símbolo como 

lhe queiramos chamar é por si só  um símbolo de 

respeito.  

Quando se assume o papel de confrade antes de mais 

nada temos que ter consciência que vamos trabalhar 

em grupo, mas todos pela mesma causa, poderemos 

ser chamados de confrades, irmãos, amigos  e outros 

mas todos tem o mesmo signi  cado, trabalhar em 

conjunto.

Não é fácil trabalhar em grupo, pois exige muita 

dádiva, cedência e tolerância. Representar o ser 

humano, solidário participativo na defesa da 

gastronomia bem como nos valores.

Os objectivos da Confraria que pertencemos devem 

ser defendidos com valores e princípios. Estar aberto 

às sugestões, com disponibilidade  nanceira mas 

sempre com responsabilidade e com liberdade de 

princípios.

CONFRARIA DA FOGAÇA DA 

FEIRA 

Isabel Maria Sousa

COMPROMISSO é uma manifestação, pública ou 

não, de alguém se vincular ou assumir uma obrigação 

com o Outro, com algum objetivo ou com alguma 

instituição. Existe uma paleta colorida de diferentes 

compromissos.  

Compromisso é,…uma responsabilidade adquirida 

em integridade de uma a  rmação verbal ou 

escrita, feita por nós mesmos. A expressão “ter um 

compromisso” signi  ca, por exemplo, estar ocupado 

numa data, num momento, ou ter um vínculo ou um 

acordo com… 

A palavra deriva de “promessa”, ou seja, “com 

promessa”, que quer dizer, quando há um 

compromisso há uma promessa. Uma promessa 

confrádica tem o seu expoente máximo no momento 

do Juramento. 

Juramento este, que é prática comum nas cerimónias 

capitulares e que, não é mais do que um reforço da 

identidade da instituição, que na generalidade é de 

defesa, de divulgação e promoção de um ou de vários 

produtos autóctones identitários de uma localidade 

ou região geográ  ca. Logo arrecada o assumir de um 

compromisso. 
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Este Compromisso, deve ser singular e nobre pelos 

ideais que se jura defender e, que exige por parte de 

todos os Confrades atitudes edi  cantes, construtivas 

e inteligentes, em que se possa estear a nossa 

Missão de defensores e propagadores da Genuína 

Gastronomia Portuguesa, tendo sempre a Federação 

no topo, a ancorar a nossa caminhada e o nosso 

propósito. 

As Confrarias Federadas estão munidas de estratégias, 

instrumentos e de práticas que permitem honrar e 

digni  car esta Missão. Compete a nós, Confrades, 

utilizar, aplicar e trabalhar com seriedade e correção, 

de forma a honrar e a servir o Movimento Federativo 

Confrádico, com que nos comprometemos. 

Em minha opinião, é um dever de todas as Confrarias 

e de todos os Confrades, respeitar e exigir que seja 

respeitado o compromisso ajuramentado. 

Resumiria COMPROMISSO CONFRÁDICO como: 

C – Cumplicidade e coesão,

O – Organização;

M – Missão;

P – Promoção;

R – Responsabilidade;

O – Origem;

M – Movimento;

I – Identidade;

S – Sinceridade,

S – Simbologia;

O – Obrigação. 

CONFRARIA DA 

GASTRONOMIA DO 

RIBATEJO

Cruz Marques

Por me ter deslocado a Portimão em representação 

da Federação, não me foi possível conseguir 

participar na Assembleia Magna de Membros 

dos Órgãos Sociais realizada e da qual resultou a 

emissão do documento que hoje iremos apreciar 

com a  nalidade de serem encontradas formas de 

aperfeiçoar comportamentos e práticas que possam 

contribuir para a constante valorização do “Prestígio 

Alcançado” pela Gastronomia através do Movimento 

Confrádico em que nos encontramos envolvidos. 

Depois de uma leitura atenta do documento em 

causa e sendo a nossa Confraria uma das fundadoras 

desta Federação, não podíamos nem devíamos fugir 

à responsabilidade de dar o nosso contributo, ainda 

que modesto. 

Porém, para podermos entrar na discussão dos 

temas contidos na Ordem de Trabalhos, parece-nos 

que não podemos deixar de ter em conta algumas 

questões: 

A PRIMEIRA  tem a ver com o panorama que nos 

rodeia, vivido no dia a dia de tudo quanto se possa 

considerar como funcionamento do associativismo. 

Pela observação e experiências vividas, ao longo de 
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Maus Tratos à “Gastronomia” dado que o principal 

motivo que os move tem um único objetivo que é a 

obtenção de lucros a qualquer preço, à custa de um 

trabalho que lhes apareceu feito e de mão beijada. 

É pois neste enquadramento que irei dar a minha 

modesta opinião esperando poder contribuir 

para algo que resulte em melhores formas de 

funcionamento e articulação entre Confrarias e 

Federação para que se torne mais sólida a Base de 

Sustentação da Gastronomia, no nosso país, que é 

a  nal aquilo que nos move e congrega. 

Todos sabemos que a maior parte de todo este trabalho 

recai e é executado por um corpo de voluntários que 

roubam muitas horas aos seus momentos livres e até 

às suas famílias, para conseguirem levar por diante 

as múltiplas tarefas com que são confrontados 

constantemente. 

Também se constata que algumas Confrarias 

começam a dar sinais de algum envelhecimento, 

carecendo de renovação. 

Falo com base na experiência da Confraria a que 

pertenço, onde isso é notório o que  nos vai levar a 

ter que desenvolver já, uma ação para refrescarmos 

as nossas  leiras, com a admissão de Confrades de 

menos idade e disponíveis para tomar conhecimento, 

cumprir e fazer cumprir as REGRAS de modo a 

serem úteis à nossa Causa. 

anos de participações nas mais variadas formas de 

Associações, atrevo-me a dizer que nós, portugueses, 

somos muito avessos a trabalhar em grupo e a 

participar de peito aberto em tudo que seja coletivo.

 

Como exemplo acabado desta minha a  rmação, 

costumo dar sempre como exemplo o mau 

funcionamento veri  cado nos condomínios de 

prédios de propriedade horizontal que no nosso País 

acabou por dar aso ao aparecimento de uma nova 

atividade pro  ssional – Agências de Administradores 

de Condomínios. 

OUTRO FATOR importante que também devemos 

ter em conta nesta discussão, tem a ver com o “Patamar 

de Prestígio” que a “Gastronomia” alcançou, graças 

ao trabalho de muitos anos, desenvolvido pelas 

Confrarias Gastronómicas e que a tornaram num 

Fruto Apetecível e até na Galinha dos Ovos de Ouro 

que faz mover muitas oportunidades tais como:  

        Turismos e Festivais de toda a espécie. 

        Os mais variados programas de T.V. 

        Interesses das Grandes superfícies. 

        Interesses de muitas marcas. 

 E até o aparecimento de novas Confrarias, algumas 

com objetivos pouco justi  cáveis. 

Não podemos pois perder de vista estes fatores, para 

que tudo isto não se transforme num somatório de 
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Os Confrades mais antigos e dedicados têm um 

importante papel a desempenhar, não só na seleção  

de Novos Membros, mas também posteriormente, 

numa ação pedagógica, oferecendo a sua forma de 

estar, como exemplo, aos recém-admitidos. 

A NIVEL DA FEDERAÇÂO

Com uma particular atenção à admissão de novas 

Confrarias, introduzindo maior rigor na apreciação 

da validade dos objetivos a que se propõem, exigindo 

logo de inicio a necessidade do cumprimento das 

Regras Existentes. 

Nos Capítulos e demais atividades públicas das 

Confrarias, o representante da Federação designado, 

para o evento, sempre que se justi  que, deve emitir 

relatório que será posteriormente apreciado nos 

Orgãos Executivos da Federação e do qual será dado 

conhecimento à Confraria em causa. 

Também a nível da Federação, seria útil desencadear-

se uma campanha junto de todos os actuais dirigentes, 

no sentido de ser dispensada uma maior atenção ao 

conhecimento e divulgação das Regras Existentes e 

observação do seu cumprimento. 

Deveria também,  a nível da Federação, talvez 

anualmente, em A.G. Ext, ou em Congresso perder-

se um pouco mais de tempo a analisar e de  nir o 

Plano de Atividades e a sua execução criando-se 

Sabendo-se que dispomos de Estatutos, de um 

Código de Ética, e de um Rol de Sugestões de Boas 

Práticas que podem carecer apenas de pequenas 

correções,  não me parece que o mau estar sentido 

resida na ausência de Regras. 

Reside sim em conseguirmos determinar como e 

com quem essas Regras devem ser levadas a uma 

prática efetiva. 

É por aqui que devemos caminhar, para conseguirmos 

eliminar a maior parte das más práticas e maus 

comportamentos, dividindo a tarefa em dois níveis: 

          1 – A nível das Confrarias 

          2 – A nível da Federação 

A NIVEL DAS CONFRARIAS 

          Com uma maior exigência ma admissão de 

Novos Membros, procurando captar para o nosso 

Movimento, as pessoas certas, interessadas e com 

disponibilidade de tempo. 

Em muitas admissões feitas deu-se preferência à 

quantidade e ao enfoque das pessoas na vida Social, 

em prejuízo de outros mais interessados e disponíveis 

para defenderem os valores que nos movem. 

Novos Confrades terão que ser pessoas que ao 

envergarem o trajo se sintam orgulhosas e ainda 

mais responsáveis. 
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um pouco mais de espaço a esta discussão, onde se 

podem de  nir e corrigir metas a atingir. 

Finalmente e em geito de conclusão quero dizer 

que a situação em análise não constitui um Drama 

e que a sua solução ou aperfeiçoamento passará por 

conseguirmos todos, em grupo, pôr a funcionar 

melhor as Regras de que dispomos. 

Em suma, julgo que a solução passa por conseguirmos 

olear a máquina, para que passe a funcionar melhor.

CONFRARIA 

GASTRONÓMICA “O 

MOLICEIRO” 

Emília Vaz Pereira

Estimados confrades e confreiras,

 

O tema que nos foi proposto para discussão poderá 

gerar alguma controvérsia no seio das confrarias 

mas importa clari  car e aprofundar o que já foi 

devidamente estatuído nos documentos “Código 

de Ética” e “Sugestões de Boas Práticas” em devido 

tempo elaborado pela Federação e difundido pelas 

confrarias. 

A cerimónia de entronização de novos confrades 

deve revestir-se de apropriada solenidade que o 

ato justi  ca, não só por se tratar de aderir a uma 

congregação de indivíduos que supostamente se 

unem a uma causa que visa defender um produto ou 

uma ancestral receita culinária que importa defender 

e preservar.  Tal ato, é quase sagrado se tivermos em 

conta os primórdios das confrarias. 

O juramento que o putativo confrade profere e 

que precede a imposição da insignia da respectiva 

confraria é a celebração de um contrato de alto 

signi  cado que visa uma mudança de mentalidade 

não só em relação à gastronomia da sua região mas 

ao próprio ambiente em que está inserido. 

Orienta e responsabiliza o futuro confrade para uma 

tarefa de divulgação não só de mudança de hábitos 
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CONFRARIA DOS ROJÕES DA 

BAIRRADA  

Ivone Almeida

A palavra insígnia, - do latim insígnia-, começa por 

signi  car “ser um sinal ou marca que identi  ca um 

cargo ou o estatuto social de determinada pessoa”. 

Como tal, numa confraria, a insígnia foi com certeza 

estudada, pensada, escolhida e decidida de maneira 

cuidadosa para que esse objeto, seja um sinal 

marcante e diferenciador no universo confrádico. 

Deve ser um “emblema” legível com rapidez, 

facilidade e que represente  elmente o objeto dessa 

confraria. 

A insígnia, deve ser para cada um dos elementos 

de uma confraria, como o seu próprio bilhete de 

identidade. 

Neste, nós temos um nome de família que iremos 

honrar e defender durante todo o nosso percurso de 

vida. 

Nesse BI, nada mais vamos acrescentar, vamos 

respeitá-lo e guardá-lo intacto, pois ser-nos-á útil 

pela vida fora. 

Numa confraria, também a insígnia  nos  identi  ca 

como pertencentes a uma determinada família, neste 

alimentares, mas da preservação de receituário e 

utilização de produtos regionais e genuínos. 

O que se tem vindo a veri  car é que estes valores 

andam um pouco  arredados dos atos das confrarias 

não só no que respeita à DIGNIDADE que o 

ato de juramento e aposição de insígnias merece 

mas também do caminho que se tem seguido na 

cerimónia de entronização. 

Seria de esperar que a cerimónia fosse sempre um 

ato solene, silencioso e atento, versa-se temas sempre 

pedagógicos e ligados à gastronomia ou assuntos 

relacionados, ao invés de grandes arengas que 

Nada contribuem para a elevação que o movimento 

confrádico merece e tanto precisa. 

Esta inversão de alguns procedimentos que se tem 

veri  cado resultará decerto  do aumento exponential 

do número de confrarias que por este país proliferam 

e que, provavelmente,  desconhecerão o verdadeiro 

sentido do movimento. 

Nunca será demais lembrar que a Federação 

nasceu  da vontade de dez confrarias que sentiram a 

necessidade de se agruparem para dar ao movimento 

o verdadeiro sentido gastronómico e manter o rumo 

que a maioria dos estatutos das confrarias consagra. 

É este o tempo de restituir ao movimento confrádico 

a DIGNIDADE QUE ATRIBUÍMOS ÀS INSIGNIAS 

E À CERIMÓNIA DE ENTRONIZAÇÃO 
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digni  car esta nossa família – confrádica – a que 

agora pertencemos, também nos seus elementos 

identi  cativos. 

Não tornemos vulgar, algo tão nobre e signi  cativo. 

Não é um objeto de adorno! 

A insígnia, é pois uma marca, um sinal distintivo de 

dignidade e por vezes também de funções. 

Em algumas confrarias os seus elementos fundadores 

usam uma insígnia diferenciada de todos os  demais  

. 

Mesmo os confrades de honra, por vezes também 

podem ter uma insígnia diferente. 

Como já  cou descrito, a insígnia apenas nos é 

imposta durante a maior celebração confrádica. 

É realmente uma festa, preparada com muito Amor. 

Engalanamos a sala, pomos a mesa, convidamos os 

melhores amigos e trazemos gente nova para o nosso 

movimento confrádico. 

A esta cerimónia, chamada capítulo, com a 

entronização de novos confrades, é seguramente o 

momento alto da vida de uma confraria. 

Para lhe conferir dignidade e maior respeito, ou para 

irmos à sua origem, por vezes, algumas confrarias 

fazem a entronização em igrejas com ou sem culto. 

O local deve sempre ser escolhido tendo em conta 

caso, confrádica. 

Todos os confrades se agrupam sob a mesma insígnia 

e sob o mesmo estandarte, elementos diferenciadores 

e únicos. 

Podendo ser em tecido ou num outro qualquer 

material, como por exemplo a prata ou o estanho, 

a porcelana, cobre…sempre servem para nos 

distinguir e diferenciar no vasto mundo confrádico. 

A insígnia, no seu formato, material ou cor, tem 

sempre um porquê, de acordo com  o objeto 

defendido pela confraria. 

Sendo de tecido, por vezes, vemos que alguns 

confrades gostam de lhe a  xar os “pins” de outras 

confrarias. 

Ora, se a insígnia representa UMA determinada 

confraria, devemos alterar o nosso BI confrádico 

com os “pins” colocados mais tarde? 

A insígnia, é o nosso BI confrádico, como tal não o 

devemos alterar ou adulterar. 

No dia do capítulo, quando fomos entronizados ou 

insigniados, a nossa insígnia foi benzida, algumas 

delas durante o ritual religioso de uma missa, e 

nós assumimos perante toda a Assembleia, com o 

nosso compromisso e juramento de honra, registado 

em livro próprio para o efeito, respeitar, honrar e 
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que vêm trazer o seu saber, o seu conhecimento da 

tradição confrádica, das regras ou normas de como 

deve decorrer a entronização, responsabilizando-se 

também pela dignidade de tão importante e sublime 

acto confrádico. 

Por tudo isto, todas as confrarias convidadas, são 

também responsáveis pelo êxito da cerimónia de 

entronização de uma nova confraria, ou apenas de 

novos  confrades  de uma determinada confraria 

Amiga. 

Quase podemos dizer, 

“Respeitemos e seremos respeitados!”

todo o cerimonial da entronização, a dignidade do 

acto em si, e depois o número de participantes. 

Participantes estes que alguns  deles vão desempenhar 

papel ativo e outros, não menos importante papel, 

vão ser testemunhas por vezes do nascimento de uma 

nova confraria, outras vezes de novos confrades. 

Como tal, é sem dúvida um grande momento 

confrádico ao qual devemos sempre assistir com o 

maior respeito e dignidade que os nossos an  triões 

nos merecem. 

É na cerimónia de entronização que os confrades 

admitidos, começam a usar a insígnia, o traje, por 

vezes com chapéu, e algo muito importante, o 

diploma correspondente à sua entrada nesta nova 

família confrádica. 

Sendo assim, após a entronização, o confrade toma 

conhecimento do código de ética da confraria, e é 

a partir deste momento que vai defender os valores 

da fraternidade, da lealdade e da justiça, com boas 

prática da amizade e sociabilidade entre todos os 

confrades e a sociedade em geral. 

Os confrades, também devem tornar-se exemplo 

na sociedade a que pertencem, sempre com um 

comportamento altruísta e de sã convivialidade. 

Não esqueçamos no entanto que para a entronização, 

são sempre necessárias as confrarias madrinhas, 
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a) deve ser obrigatório nas cerimónias o  ciais 

capitulares da Confraria 

b) des  les referentes a encontros gastronómicos

 

c) capítulos de outras Confrarias onde a mesma se 

faz representar   

d) em atividades da Federação  

e) em cerimónias o  ciais e religiosas onde a Confraria 

seja convidada a participar; contudo o número de 

Confrades a participar deverá ser moderado e reinar 

o bom senso.  

f) relativamente a funerais sugerimos que apenas a 

Confraria relacionada esteja trajada (desde que este 

ato não contrarie a vontade dos familiares) as outras 

Confrarias poderão, se assim o acharem, usar apenas 

o escapulário. 

C 

“Aqueles que passam por nós, não vão sós, não nos 

deixam sós. Deixam um pouco de si, levam um 

pouco de nós” – Antoine de Saint-Exupery .

A cerimónia de entronização de uma Confraria é 

um momento especial e marcante na vida dessa 

Confraria. Como tal, deve decorrer com a dignidade 

merecida, devendo existir responsabilidades mútuas, 

tanto para a Confraria que a organiza, como para a 

CONFRARIA 

GASTRONÓMICA “AS 

SAÍNHAS DE VAGOS”

Filomena Grave

T,    

Os elementos identi  cativos das Confrarias: o 

TRAJE, ESCAPULÁRIO, INSIGNIAS e SÍMBOLOS 

não devem ser banalizados mas sim, utilizados 

com a sobriedade e a dignidade que as Confrarias e 

Federação merecem. 

De forma a não banalizar e disciplinar o uso dos 

mesmos propomos algumas sugestões: 

- deve haver algum bom senso na utilização 

dos símbolos identi  cativos das Confrarias e da 

Federação, não deverão ser utilizados para  ns 

festivos sem qualquer ligação ao movimento 

confrádico ex: carnaval, caricaturas, etc.  

-  o uso do escapulário identi  cativo da Federação, 

deverá ser regulamentado. Propomos que os corpos 

sociais da Federação só utilizem o escapulário 

quando estiverem em representação da Federação, 

em cerimónias e atividades em que a mesma esteja 

envolvida i.e. não deverá nunca ser utilizada sem 

conhecimento da Federação; 

- o uso do traje e escapulário (insígnia) identi  cativos 

de uma Confraria deve ser disciplinado: 



|59|março 17_nona arte

Confraria que é convidada a participar: 

- o capítulo deve ser planeado com a antecedência 

devida de forma a evitar sobreposição de datas, de 

capítulos de outras Confrarias 

-  todos os momentos do capítulo são especiais e 

como tal devem ser planeados de forma a ter em 

conta a temática da Confraria an  triã e as tradições 

gastronómicas e culturais da região, onde a mesma 

se insere.

CONFRARIA DO PRESUNTO 

E DA CEBOLA DO VALE DO 

SOUSA 

Manuel Fernando Ribeiro

CAROS CONFRADES E AMIGOS 

Ao longo da nossa existência, vamos vivenciando 

experiências que vão consolidando a nossa condição 

de seres humanos, potenciando, em maior ou menor 

grau, a nossa capacidade de encararmos com sucesso 

ou ausência dele, a multiplicidade de situações que 

a vida nos coloca pela frente. E é em função dos 

desa  os que nos vão sendo colocados, que vamos 

crescendo e enriquecendo essa nossa condição. 

Muitas são as alternativas que nos são colocadas. 

Numas, mais que noutras, vamos empregando a 

nossa dedicação e o nosso empenho, consoante nos 

sintamos tocados e motivados, ao  m e ao cabo, 

identi  cados com o processo que teremos pela 

frente.  

Pertencer a uma confraria gastronómica, é aderir a 

um admirável mundo novo. Um mundo recheado de 

responsabilidades e compromissos que ultrapassam 

todas e quaisquer expectativas e que tornam 

essa experiência, única e irrepetível. É sentir a 

responsabilidade e o empenho pela construção de 

pontes entre o passado - recheado de cultura saberes 

e sabores - e um futuro de empenhamento na 

preservação e transmissão desses mesmos valores. 
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Geralmente, as insígnias são representações dos 

elementos respeitantes às  leiras dos produtos que 

as confrarias defendem e promovem, de forma mais 

ou menos estilizada e que catalisam e motivam os 

confrades que a elas pertencem para a defesa dessa 

marca identitária. 

As insígnias de uma confraria, enquanto distintivo 

ou emblema, com expressão física através de uma 

placa metálica, de porcelana, ou outra, como parte 

integrante do escapulário, ou simbolicamente 

estampada ou bordada na bandeira ou no estandarte 

de cada confraria, mais não são que a representação 

da sua alma, na defesa, na promoção ou divulgação 

dos produtos que constituem a sua razão de existir. 

Somos chegados então a um outro patamar. Ou seja, 

a forma que as confrarias têm de, publicamente, 

evidenciar a razão de ser da sua existência. E fazem-

no, na presença de amigos, de convidados, que se 

juntam com o propósito de conviverem entre si, 

exaltando e expressando de forma eloquente, os 

princípios do convívio e da união confrádica.

É um tempo de demonstração de força, em que 

cada confraria, vive intensamente aquele momento 

de a  rmação, qual espécie de “primus inter pares”, 

testemunhado por uma mole de pessoas, o  ciais 

do mesmo ofício, que assim partilham e vivenciam 

experiências diferentes dentro do mesmo grupo 

de interesses. Falo, obviamente, das cerimónias 

Mas a  nal, o que é uma Confraria? Quais são os  ns 

que prossegue? Para percebermos estes movimentos 

de união e reunião entre pessoas, teremos de recuar 

alguns séculos, até nos situarmos na Idade Média. As 

confrarias assumiram a sua designação a partir do 

étimo confraternitas, ou, então, do francês confrére 

e eram irmandades laicas ou religiosas cuja vocação 

se orientava para a prossecução de  ns assistenciais 

ou religiosos. 

Em Portugal, temos vindo a assistir nos últimos anos 

ao nascimento de inúmeras confrarias, sobretudo 

aquelas que estão relacionadas com a gastronomia, 

com os vinhos e até aquelas que se direccionam para 

defesa dos produtos locais e regionais. 

Em traços gerais, todas elas têm um ponto de 

contacto comum entre si: a defesa dos produtos, 

que são a marca natural dos territórios aos quais 

pertencem. Dissociam-se, contudo umas das outras, 

por marcas distintivas que lhes são muito próprias 

e que, perante todas as restantes, as distinguem e as 

diferenciam.

São os trajes que os seus confrades vestem nas 

ocasiões cerimoniais e as insígnias que são os 

elementos cruciais, ou a matriz absoluta, à volta dos 

quais todos se unem e nos quais todos se revêm, 

constituindo um sinal ou marca que autentica e 

identi  ca a respectiva confraria e que são usadas 

sob a forma de divisas, emblemas ou distintivos. 
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capitulares de cada Confraria, que embora se 

sucedam em momentos ciclicamente temporais e 

diferentes, são únicos e irrepetíveis. Isto, porque 

cada cerimonial encerra em si registos que lhe são 

próprios e que, embora aconteçam com roupagens 

semelhantes, são necessariamente diferentes e 

intensos para quem os vive.

E quem não se lembra do dia em que foi entronizado 

como confrade, passando a partir daí a assumir a 

responsabilidade de honrar o traje que enverga e ao 

mesmo tempo vergado ao peso que os símbolos ou 

insígnias nos obrigam a partir desse instante? 

Por isso, meus caros confrades e amigos, será nossa 

obrigação, re  ectirmos sobre o TANTO e o TUDO 

que deve representar para cada um de nós o facto de 

sermos pertença de uma Confraria. Não o devemos 

ser, apenas porque sim, ou tão somente porque 

alguém nos pediu para o sermos.

Devemos fazê-lo, de forma consciente, imbuídos 

no espírito de pertença e na crença de que, com o 

nosso contributo, estamos a defender, preservar, 

mas sobretudo a projectar, os valores que nos foram 

transmitido como o mais valioso dos legados. 

Uma comunidade sem história, é um grupo de 

pessoas socialmente amorfo. Mas é com base na 

riqueza dos valores que nos são intrínsecos e que 

nos foram deixados como um legado de valor 

incomensurável, que nos identi  cámos. Por isso, 

uma cerimónia ou capítulo de entronização, deve ser 

vivido, não como mais um momento, mas sim como 

o momento, em que todos, com toda a solenidade e 

a pompa que a circunstância exige, como um tempo 

de dignidade e de a  rmação da nossa força. 

Termino esta intervenção, com a a  rmação de que 

o mundo em que vivemos não nos pertence. Ele é, 

acima de tudo, o produto de uma herança que nos foi 

legada e cujo património que temos hoje para gerir, 

mais não é que o acumular do trabalho árduo dos 

nossos ancestrais conseguido através de gerações e 

gerações. 

E ao a  rmar que o mundo não nos pertence, 

faço-o com a certeza de que ele nos foi emprestado 

pelos nossos  lhos e pelos  lhos deles e assim 

sucessivamente. E é neste contexto que a cada um 

de nós incumbe a obrigação de não deixar perder 

esta cadeia de valores, de tradições, de saberes e de 

culturas, sob pena de, irremediavelmente, sermos os 

grandes responsáveis pelo seu desaparecimento. 

MUITO OBRIGADO !
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as boas vindas aos novos Confrades, sejam eles efec-

tivos ou honorarios e começa a momento em que 

menos importância damos, pois como é o acto antes 

do almoço, há que nos despachar, pois o tempo urge. 

É isto que se pretende seja um Capitulo, um dia em 

que um grupo de amigos se juntam para comer e 

beber, e mostrar os trajes, ou é o dia em que temos 

a oportunidade de dar a conhecer aos nossos con-

vidados, os produtos tradicionais que defendemos, 

valorizamos e divulgamos? 

Sabemos que não é fácil pois o tempo é curto para 

tal demonstração, mas tentemos que os nossos 

produtos sejam realçados, e estejam sempre 

presentes. Defendemos os produtos tradicionais, e 

não produtos elaborados.

CONFRARIA DO BOLO DE 

ANÇÃ 

O dia maior de uma Confraria é o seu Capitulo, pois 

é nesse dia que se realiza a cerimónia de Entroni-

zação/Insigniação de novos Confrades, cerimonia 

essa que é o ponto mais alto de um Capitulo. 

Sendo o dia maior, não podemos nem devemos ba-

nalizar um evento de tamanha importância, e dar o 

devido valor e respeito a este evento. 

Tem-se veri  cado, que para muitas Confrarias, o 

Capitulo, é mais um dia em que juntamos algumas 

Confrarias, e a grande preocupação é dar realce 

ao que se vai comer, o preço que vamos atribuir, e 

quanto mais alto for melhor, pois nesse dia temos de 

aproveitar para ganhar algum dinheiro. 

Para outras Confrarias o estar presente num Capit-

ulo, é como ir a um arraial, onde se come, se bebe, 

se dança, e por vezes uma passagem que mais parece 

de modelos. 

A cerimónia de Entronização, que é o ponto mais 

alto e mais solene do Capitulo, não deve ser consid-

erada como uma cerimonia enfadonha, mas como 

uma cerimonia que requer alguns rituais com uma 

simbologia própria, como o julgamento, a prova, a 

colocação das vestes a entronização propriamente 

dita e a colocação das Insignias pois estamos a dar 
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No passado dia 24 de março, decorreu mais uma Assembleia Geral 

Ordinária da Federação Portuguesa Confrarias Gastronómicas, 

desta feita, em Calvão-Vagos.

Numa Assembleia Geral, onde a Direção da FPCG apresentou o 

Relatório e Contas de 2016, as Confrarias chamadas a exercer o 

Seu dever e direito à participação, responderam a  rmativamente 

a esta solicitação tendo sido um  nal de tarde de intenso e acesso 

debate.

Após a conclusão dos trabalhos todos puderam assistir a um 

animado momento musical proporcionado pelo grupo de 

Guitarras ARCO seguiu-se o jantar, organizado pela Confraria 

Gastronómica “As Sainhas” de Vagos que a todos proporcionou,  

uma excelente refeição onde predominaram os sabores de Vagos 

foi acima de tudo um agradável momento de convívio, entre 

todos os presentes.

Assembleia Geral 
Ordinária
CALVÃO - VAGOS. 24 de Março de 2017
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A partilha permitida pela fraternidade é o 

que faz das Confrarias excelentes veículos de 

promoção do melhor que temos e do melhor 

que somos.

Neste contexto, é também pela fraternidade 

que provocamos o encontro e fazemos do 

diálogo uma oportunidade para aproximarmos 

instituições.

Assim,  a Federação Portuguesa das 

Confrarias Gastronómicas  rmou um Acordo 

de Princípios com o Conselho Europeu de 

Confrarias (CEUCO), acordo celebrado no dia 1 

de Abril de 2017, numa demonstração de que 

o que nos une é muito mais do que nos separa 

e preparando terreno fértil para um diálogo 

profícuo e positivo, foi efectivado o encontro 

Encontro
de Confrarias a Sul
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entre duas instituições que muito têm feito 

pela dignidade do trabalho desenvolvido 

pelas confrarias. 

Assim, estamos certos de que o futuro se faz 

de aproximação e de encontro para que os 

valores que ambas as instituições defendem 

saiam reforçados e possam encontrar maior 

acolhimento na sociedade portuguesa. 

Por um lado, a gastronomia representa uma 

multiplicidade de realidades, pois é produto 

tradicional, produto quali  cado, factor de 

atracção turística, motivo de desenvolvimento 

económico, factor de a  rmação da identidade, 

produto histórico e cultural, é a geogra  a 

diversa no seu todos, é diversidade, é oferta à 

divindade, é pão e vinho que se põe sobre a 
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mesa, é o todo que se multiplica nas partes. 

Por outro lado, a gastronomia une Portugal, 

dá-lhe identidade, dá-lhe força pela pujança 

cultural, dá vínculo porque à mesa somos 

todos iguais. 

Foi com grande satisfação que assistimos à 

votação na AR tendo sido o diploma aprovado 

por unanimidade. Pela AR ecoou uma salva de 

palmas graciosamente aceite pela na altura a 

Sra Presidente.

Enquanto projecto agregador foi preenchido 

por um conjunto de parceiros paulatinamente 

angariados para esta causa. É aqui que se 

distinguem alguns interessantes projectos que 

não se esgotam no dia 29 de Maio mas que são 

marcas que  cam para o futuro.



|89|março 17_nona arte

ESCOLAS
DE
HOTELARIA

Escola de Hotelaria do Porto

1. Confraria das Tripas à Moda do Porto

2. Confraria Gastronómica “O Moliceiro”

3. Confraria do Anho Assado com Arroz de Forno
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4. Confraria das Papas de S. Miguel

5. Confraria da Raça Arouquesa e Confraria de Valongo

6. Confraria do Butelo e das Casulas

Escola de Hotelaria de Coimbra

Confraria Gastronómica As Sainhas de Vagos
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NOTÍCIAS
ESCOLA PROFISSIONAL INFANTE D. HENRIQUE

Visita de reconhecimento à EPIDH por parte da 

Federação Portuguesa de Confrarias Gastronómicas. 

Nesta visita a Dra Olga Cavaleiro conheceu de perto 

esta Instituição a e respectivo Plano Educativo. Desta 

visita resultará a plani  cação de atividades conjuntas 

com vista à valorização dos territórios com o foco nos 

saberes e sabores tradicionais num espírito de partilha e 

responsabilidade social.

CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO DOS DIRECTORES DE 

HOTÉIS DE PORTUGAL

No Congresso da Associação dos Directores de Hotéis de 

Portugal a demonstrar que gastronomia combina com 

restauração na hotelaria e que nem só de receituário 

de festa vive a nossa gastronomia. A tentar, sobretudo, 

mostrar que gastronomia é cultura, geogra  a, história 

e muita convivialidade que a tornam um atractivo para 

quem está a visitar uma região.
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A Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas foi ao 

Sul e, muito bem recebida pela Confraria dos Gastrónomos do 

Algarve, conheceu o trabalho de várias confrarias daquela região. 

Num ambiente de pura confraternização e de grande 

cumplicidade, o momento foi de partilha de experiências, de 

projectos e iniciativas.

Foi, ainda, assinado um Acordo de Princípios entre a FPCG e o 

Conselho Europeu de Confrarias, CEUCO que terá, com toda 

a certeza, re  exos muito positivos no diálogo entre estas 2 

instituições.

Com esta visita ao Sul de Portugal quisemos trilhar caminhos de 

diálogo onde o conhecimento mútuo será o melhor apoio na 

valorização do melhor que temos. Para além do trabalho, vivemos 

todos momentos de grande cumplicidade. 

Assinatura de protocolo entre Direção Geral de Agricultura, 

Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas e Federação 

Minha Terra para o reforço da Plataforma Tradicional.pt. Com 

a presença das confrarias do Bacalhau, Sabores da Abóbora e 

Sainhas de Vagos. BTL 2017
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REPRESENTAÇÕES
Capítulos Confrarias Federadas
JANEIRO

01|14 de Janeiro
Confraria da Pateira  

02|14 de Janeiro
Confraria da Fogaça da Feira

03|14 de Janeiro
Confraria da Carne Barrosã

04|21 de Janeiro
Confraria Gastronómica do Bacalhau
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REPRESENTAÇÕES
Capítulos Confrarias Federadas
FEVEREIRO

05|12 de Fevereiro
Confraria do Vinho de Lamas

06|18 de Fevereiro
Confraria dos Sabores da Abóbora

07|24 de Fevereiro
Confraria do Butelo e da Casula

08|25 de Fevereiro
Confraria do Bucho Raiano

Capítulos Confrarias não Federadas

09|19 de Fevereiro
Confraria do Galo de Barcelos
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REPRESENTAÇÕES
Capítulos Confrarias Federadas
MARÇO

10|11 de Março
Confraria Gastronómica de Sever de Vouga  

11|11 de Março 
Confraria dos Rojões da Bairrada com Grelo e Batata à Racha

12|11 de Março
XXVIII Capítulo da Confraria do Queijo Serra da Estrela

13|12 de Março
IX Capítulo da Confraria Gastronómica “As Saínhas” de Vagos

14|18 de Março
Confraria Gastronómica do Ribatejo

15|18 de Março
Confraria do Bolo de Ançã

Capítulos Confrarias não Federadas

16|25 de Março
Confraria dos Amigos da Geropiga de Moinhos e Arredores
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PRÓXIMOS EVENTOS

06/Confraria Gastronómica da Amadora
Confraria Gastronómica do Cabrito Estonado de Oleiros

13/Confraria dos Gastrónomos de Lafões

20/X Capítulo da Confraria dos Gastronómica Pinhal do Rei - Leiria
IX Capítulo da Confraria dos Ovos Moles de Aveiro

  MAIO

JUNHO

03/Confraria Gastronómica da Gândara
Confraria Gastronómica do Arroz de Aba de Cinfães

    II Capítulo Confraria do Pão, da regueifa e do biscoito de Valongo

17/VI Capítulo da Confraria Gastronómica do Concelho de Ovar

24/XIII Capítulo da Real Confraria do Maranho   

01/X Capítulo da Confraria Gastronómica dos Velhotes
Confraria do Mel - Macedo de Cavaleiros

08/Confraria do Anho Assado com Arroz de Forno

15/ XII Grande Capítulo da Confraria da Broa d’Avanca

29/ Confraria do Bodo

JULHO
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