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Editorial
Nona Arte

Caminhamos a passos largos para a época mais esperada do ano, o Natal. Festa 
do âmbito do sagrado, o Natal a todos marca, seja pela presença ou ausência 
de familiares, seja pela opulência da mesa, seja pelos sorrisos dos mais novos 
ao receberem as prendas. Sem dúvida, é um momento importante na vida da 
comunidade, da família e dos indivíduos onde os laços se reafirmam e todos 
ganham alento para o novo ano. 

Simbólica e importante em toda a festa de Natal é a Ceia ou Consoada. Reu-
nidos à mesa, todos partilham os sabores de Natal e as histórias de família ao 
mesmo tempo em que se renova a tradição do dar e do receber. Nesta altura, 
todos mostram e dão o que têm de melhor e recebem o melhor dos outros. Os 
sabores sobre a mesa encantam e inebriam, quer os mais velhos que recordam 
ali épocas passadas, quer os mais jovens que se iniciam nos sabores familiares do 
Natal. É na Mesa da Consoada que melhor se faz o encontro entre gerações, é 
ali que se dá corpo ao sentir do dar e receber, é ali que se materializa a beleza e 
o sabor da ementa de Natal. Na consoada, os sabores são partilhados e as his-
tórias fluem sobre a mesa lembrando a eternidade da família através dos que 
chegam e dos que já partiram. 

Por esta riqueza da Consoada, quisemos, desta feita, dar-vos uma NONA 
ARTE repleta de sabores de Natal. Na lembrança de que a FPCG congrega 
confrarias gastronómicas de todo o país, apresentamos várias receitas de Natal 
oriundas de todo o Portugal onde poderão conhecer ou recordar os sabores 
natalícios. Esta é também uma forma de homenagearmos a tradição gastronó-
mica que as nossas confrarias congregam. 

O elucidativo e completo texto de José Quitério integra esta edição de Natal 
com as tradições gastronómicas de todo o país. Este autor, soberbo na sua apre-
ciação da gastronomia, enumera os vários sabores, desde o Minho até ao Algarve 
não esquecendo as ilhas, que embelezam e engrandecem a Mesa de Natal. 

Por fim, a grande mensagem de Natal da FPCG para todos, o conto de Rama-
lho Ortigão,“Natal Minhoto” in As Farpas, vol 1, conta a beleza de uma noite 
especial, a riqueza, o calor e o sabor da Consoada. Este é o nosso postal de Natal 
para todos. Quisemos através deste belo conto lembrar a importância da tradição 
gastronómica e a forma como sentimos os sabores porque estamos à MESA em 
conjunto com os familiares, os amigos, os convivas que nos ajudam a descobrir 
um sabor diferente numa ementa que tomada em solidão não tem qualquer 
significado. Esta mensagem de Natal é um hino à tradição e à importância dos 
sentimentos que transformam alimentos em sabores plenos de significado. 

UM SANTO E FELIZ NATAL PARA TODOS!
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Depois celebrava-se a ceia, o mais solene banquete da família minhota. 
Tinham vindo os filhos, as noras, os genros, os netos. Acrescentava-se a 
mesa. Punha-se a toalha grande. Os talheres de cerimónia, os copos de 
pé, as velhas garrafas douradas. Acendiam-se mil luzes nos castiçais de 
prata. As criadas, de roupinhas novas, iam e vinham activamente com 
as rimas de pratos, contando os talheres, partindo o pão, colocando a 
fruta, desrolhando as garrafas.
Os que tinham chegado de longe nessa mesma noite 
davam abraços, recebiam beijos, pediam novidades, 
contavam histórias, acidentes da viagem; os caminhos 
estavam uns barrocais medonhos; e falavam da 
saraivada, da neve, do frio da noite, esfregando as mãos 
de satisfação por se acharem enxutos, agasalhados, 
confortados, quentes, na expectativa de uma boa ceia, 
sentados no velho canapé de família.
E o nordeste assobiava pelas fisgas das janelas; ouvia-se 
ao longe bramir o mar ou zoar a carvalheira, enquanto 
da cozinha, onde ardia no lar a grande fogueira, chegava 
um respiro tépido o aroma do vinho quente fervido com 
mel, com passas de Alicante e com canela. Finalmente 
o bacalhau guisado, como a brandade da Provença, 
dava a última fervura, as frituras de abóbora-menina, 
as rabanadas, as orelhas-de-abade tinham saído da 
frigideira e acabavam de ser empilhadas em pirâmide nas 
travessas grandes. Uma voz dizia: - Para a mesa! Para a 
mesa!
Havia o arrastar das cadeiras, o tinir dos copos e dos 
talheres, o desdobra do guardanapos, o fumegar da 
terrina. Tomava-se o caldo, bebia-se o primeiro copo 
de vinho, estava-se ombro com ombro, os pés dos de um 
lado tocavam nos pés dos que estavam defronte. Bom 
aconchego! Belo agasalho! As fisionomias tomavam uma 
expressão de contentamento, de plenitude. Que diabo! 
Exigir mais, seria pedir muito. Tudo o que há de mais 
profundo no coração do homem, o amor, a religião, a 

Um Santo Natal
e um Próspero Ano Novo

FPCG
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pátria, a família, estava tudo aí reunido numa doce paz, não opulenta, 
mas risonhamente remediada e satisfeita. Não é tudo?
Não é. O primeiro dos convivas que tinha o sentimento dessa 
imperfeição, era a velhinha sentada ao centro da mesa. Ela, que para 
nós representava apenas a avó, tinha sido também a filha, tinha 
sido a irmã, tinha sido a esposa, tinha sido a mãe… No seu pobre 
coração quantos lutos sobrepostos, quantas saudades acumuladas! 
Por isso, enquanto os outros riam e conversavam alegremente, a mão 

dela emagrecida e enrugada tremia de comoção ao 
tocar no copo, e dos seus olhos cansados despregavam-
se silenciosamente duas lágrimas, que ela embebia no 
guardanapo enquanto a sua boca procurava sorrir e 
titubear palavras de resignação, de conforto, de felicidade.
Essas lágrimas eram como a evocação do espírito dos 
ausentes e do espírito dos mortos para aquele banquete. 
A festa era então interrompida por silêncios graves, 
pensativos, durante cada um se recolhia em si mesmo e 
olhava um pouco ao passado e um pouco ao futuro.
Dos que se haviam sentado àquela mesa, em idêntica 
noite, quantos tinham partido para não voltarem mais! 
Quantas lacunas dentro dos últimos anos! Dentro de 
alguns anos mais, quantas outras!
(…) Não, a vida não é uma festa permanente e imóvel, 
é uma evolução constante e rude. O Natal é a festa das 
lágrimas para todos aqueles para quem ele não é a festa 
da inexperiência. E todavia pensavam alguns que era útil 
não deixar de a celebrar. Que importa que o número ou 
que o nome dos convivas varie em cada ano? Que importa 
que alguns amados velhos faltem ao banquete? Que 
importa que nós mesmos faltemos para o ano que vem na 
festa dos mais novos?
Esta noite de alegria para as crianças será sempre 
de alguma saudade para os adultos. Assim teremos 
a esperança terna de sobreviver, por algum tempo, na 
lembrança dos que amamos – uma boa vez ao menos – 
de ano a ano. | Ramalho Ortigão - As Farpas – Vol. I - O Natal minhoto pág. 71

Um Santo Natal
e um Próspero Ano Novo

FPCG



nona arte | 8

O ciclo do natal, como período etnográfico, alberga 
um conjunto de crenças e costumeiras unificadas 
em torno da celebração do nascimento de Cristo. 
Filiando-se em símbolos e ritos que se prendem 
no fundo dos tempos pagãos a que a Igreja soube, 
du   rante a Idade Média, acentuar e fazer prevalecer 
o conteúdo cristão, a sobrevivência das suas mais 
ca    racterísticas manifestações confina-se hoje a áreas 
onde a história não apagou de todo as condições 
do viver patriarcal. Abarcando a quadra que vai das 
vésperas do natal até ao dia de Reis, as “novenas do 
menino”, a “feira do mel”, a “Consoada”, o “pre-
sépio”, a “missa do galo”, o “madeiro” ou “cepo do 
Natal”, a “fogueira do galo”, a “tiragem do ramo” as 
“janeiras” e os reis formavam a essência das come-
morações no seu duplo aspecto profano e religioso.

Perdido o recorte sacral da vida étnica com o esbo-
roamento dos valores próprios dos tempos provin-
ci    ais, os rituais que persistem no Natal urbano 
ho    di    erno radicam mais no automatismo formalista 
de comportamentos do que na assunção da vivência 
cristã ou da sua projecção numa ética de fraternida de 
e de paz. Há um crescente esvaziamento da sensibi-
lidade do Natal, adulterada por um omnipresente 
sentido mercantil – a “moral” implacável da socie-
dade capitalista de consumo atinge neste período um 
dos seus momentos mais abjectamente cimeiros – e 
cristalizada em praxes miméticas e aparatos sumptu-
ários. Mas, por muita desconformidade que haja 
en    tre as práticas sociais e o estado de espírito que as 
devia enformar, uma manifestação preserva ainda 
algo da sua pureza essencial que vem lá dos fundões 
do tempo português – a Consoada.

Tradições Alimentares 
do Natal 

José Quitério

w
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Festa familiar, caseira e íntima, a sua celebração 
evoca tudo o que há de mais profundo no coração 
do homem. O aconchego do fogo do lar, o agasalho 
da confraternidade entre a família, o festim panta-
gruélico voluptuosamente compartilhado, a comuni-
cação enternecida com o novelo comum das recor-
dações – outros tantos símbolos duma paz doméstica 
e interior que se crê pertença de outras idades.

E no entanto, só às crianças é consentida a fruição 
em plenitude da alegria incomparável da festa. Só 
elas são poupadas à amargura da saudade; delas é 
o futuro integral e luminoso, embora nem saibam 
disso. Para os adultos, a evocação dos mortos, a me -
mória plangente dos que ali mesmo sentados exacta-
mente naquelas mesmas cadeiras, consoaram outrora 
em contentamento pletórico, são travos amargos que 
ficam a ensombrar os mais doces prazeres. Resta-
-lhes    a viagem ao paraíso perdido da infância.

É nas províncias do Norte, particularmente no 
Entre Douro e Minho (nas casas mais abastadas já 
se vê), que a Consoada atinge os maiores fulgores 
de virtualhas. Nos aparadores perfilam-se os mexi-
dos, as rabanadas, o doce de aletria, os bolinhos 
de jerimu, o arroz doce, o leite-creme, engrinal-

dados pelos cestinhos de vime ajoujados de nozes, 
pinhões, amêndoas, passas de uva, avelãs e passas de 
figo. Começa-se pelo prato obrigatório, o bacalhau 
com todos os matadores cabendo o funesto epí-
teto às batatas farinhentas, às cebolas de escamas de 
cristal, às carnudas cenouras, aos tenros olhos da 
cou   ve penca e aos cândidos ovos, que acolchoam os 
lombos de bacalhau de cura amarela, tudo cozido, 
fumegante, e regado com finíssimo azeite fervente 
com seu dente de alho. Há quem se fique por aqui, 
passando directamente às coisas doce; e actualmente 
assim será. Mas noutros tempos eram ainda de pre-
sença indispensável o bacalhau guisado, os bolinhos 
de bacalhau, e o polvo, de meia cura, apresentado 
em arroz de polvo, em filetes panados, guisado, ou 
assado no forno.

Cumprindo o preceito da missa do galo, e de volta 
a casa, continua-se na doçaria e serve-se o vinho 
quente, vinho verde tinto fervido com mel, canela, 
pinhões e gemas batidas, para a sossega. Em alguns 
sítios, manda a tradição que não seja levantada a 
mesa da Consoada, para que noite alta, quando tudo 
estiver adormecido, os mortos familiares venham 
também fazer a sua festa, compartilhando dos 
mesmos prazeres dos vivos. No dia seguinte, dia de 
Natal, o almoço é de roupa velha, o que sobrou do 
banquete dos vivos e dos mortos em grandes fritu-
ras com ovos. Ao jantar, fazem sua entrada triunfal 
as carnes: de porco, de vaca, de galinha, o cozido à 
portuguesa e, como peça mestra, o peru assado.

w
w

w
.google.pt



nona arte | 10

A Consoada nortenha não comporta carnes porque 
se efectua antes da meia-noite. A de Trás-os-Montes 
e Alto Douro afina pela mesma diapasão da do 
Mi    nho, embora menos copiosa; além do bacalhau 
e do polvo, surge por vezes a raia. Na Beira Alta o 
padrão é idêntico. As províncias do Centro, bem 
como Lisboa, reflectem tradições quer do Norte 
quer do Sul. A partir da Beira Baixa é nítida a 
mu     dança: consoam-se depois da missa do galo, os 
pratos festivos são a carne (peru, cabrito, leitão). No 
Alentejo à Consoada chamam missadura, e o porco 
é rei: lombo, febras, costeletas e linguiça. Nas terras 
transtaganas, de resto, a grande reunião familiar 
faz-se em volta da mesa do jantar do próprio dia de 
Natal, onde, para além da carne de porco frita, o 
grande ritual se concentra no peru recheado e assado 
no forno. No Algarve igualmente domina o porco, 
sejam o lombo e a chouriça assados, seja a carne de 
porco com amêijoas. O mesmo na Madeira, onde 
o porco só se mata nesta ocasião, e a refeição mais 
característica é o almoço do dia 25, com a carne 
de vinha de alhos acompanhada de semilhas novas 
e torradas de pão. Ainda um pouco nos Açores, 
com torresmos e morcelas, embora também se mate 
vaca expressamente para a função. (…) nós por cá, 
podemo-nos gabar de também para a Consoada dis-
pormos de farta lista de sobremesas doces específicas 
em variações provinciais. (…)

Das nossas províncias, é o Entre-Douro e Minho 
aquela em que a celebração natalina atinge maiores 
brilhos de virtualhas: os mimos doceiros desen-
tranham-se em Rabanadas, Mexidos, Bolinhos 
De Jerimu, Sopa Dourada, Orelhas-de-Abade, 
Coscorões, Sonhos e Esquecidos. “Não sabe que as 
rabanadas são a essência da ceia do Natal?”, admo-
nesta certa personagem de Júlio Dinis. As Rabana-
das ou Fatias Parideiras são essencialmente fatias de 
pão cacete embebidas numa solução de leite, açúcar 
e casca de limão, passadas por ovos batidos e fritas 
em óleo, polvilhadas de açúcar e canela, podendo 
ser regadas com calda de açúcar ou de vinho tinto 
(verde) com mel. Quando não fritas dizem-se Raba-
nadas Douradas ou Fatias Douradas, e cozem em 
calda de açúcar, pau de canela e casca de limão. Em 
qualquer dos casos “a sua elegância é implacável”, 
como asserva a mesma personagem dinisiana.
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Mexidos têm também o pão como base, aqui des-
feito e posto em conúbio quente com pinhões, nozes 
e passas, adubado o todo de vinho do Porto, casca 
de limão, pau de canela e mel; a junção ou não de 
gemas de ovos desfeitas é questão de estilo.

Os Bolinhos de Jerimu, no Porto chamados de 
Bolos de Bolina, devem o nome ao tipo de abó-
bora ( jerimu equivale, no resto do território, a 
abóbora-menina) que fornece matéria-prima; puré 
de abóbora a que se mistura farinha, gemas, açúcar, 
limão e fermento, amassa-se, deixa-se levedar (e 
para o bom sucesso da fermentação e crescimento 
estipulam rituais antigos que a massa, além de 
ambiente escuro e abafado sob cobertores, requer 
ser coberta com calças de homem usadas), enforma-
-se à colher e frita-se; os bolinhos polvilham-se de 
açúcar e canela. Para a Sopa Dourada parte-se do 
pão-de-ló. Fatias deste vão à calda de açúcar e, não 
contentes ainda, recebem cobertura duma espécie 
de ovos-moles. Nas Orelhas-de-Abade é massa de 
pão levedada a que se dá espessura de folha de papel; 
recorta-se com o feitio de orelhas grandes e, ao 
fritar, vão-se deitando colheradas de óleo por cima 
para enfolarem e se aproximarem mais do suposto 
feitio do pavilhão auditivo abacial; toca a escorrer 
e a polvilhar. Os Coscorões são tiras de massa no 
género da massa tenra que ao fritar enfolam. Ser-
vem-se com o polvilho do costume ou passados por 
calda de açúcar e vinho do Porto ou com mel. Os 

"Não sabe que as rabanadas são a essência 
da ceia do Natal?",[…] As rabanadas ou fatias 
parideiras […] rabanadas douradas ou fatias 
douradas, […] Em qualquer dos casos "a sua 
elegância é implacável",
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Sonhos não exigem interpretações de qualquer das 
escolas psicanalíticas: são singelos bolinhos de massa 
cozida, não finta, a que se adicionam ovos e que 
pacatamente se fritam. Aos Esquecidos é preciso 
não esquecer de os meter no forno, porque é aí que 
espertamente cozem os montículos de massa (fari-
nha, açúcar, ovos, limão) em tabuleiro untado com 
manteiga. (…)

Em Trás-os-Montes e Alto Douro aparecem uma 
espécie de bolos chamados Fofas. Os Formigos 
são de pão desfeito em água, leite, canela, casca de 
limão, manteiga e banha. Mais requintadas as Migas 
Doces, onde não há migalhas de pão, mas apenas 
ovos e açúcar acolitados de miolo de noz e asper-
gidos de canela. Sopa Seca, Filhós, e as expressões 
locais de Sonhos e Mexidos completam o painel.

Na Beira litoral consoam-se Rabanadas Douradas, 
todavia aqui o dourado das fatias provém da calda 
de ovos-moles. Os Bilharacos, designação da zona 
de Aveiro ou Velhoses como são conhecidos no 
resto da província, são fritos de abóbora-menina, no 
género dos bolos de jerimu. Aos Borrachões avei-
renses fazem companhia Broas (de farinha, passas de 
uva e pinhões) e Brindeiras ou Rapelhos do alfoz 
conimbricense.

w
w
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A Beira Alta aconchega-se também com Filhós e 
Belhoses, acrescidos de Pitas e Pés de Abóbora.

Na Beira Baixa irrompe pela noite grande Flore-
tas, Bolo Podre, Bolo Mimo, Bola Enrolada, Pão 
Leve, Bola de Amêndoa, Broinhas de Requeijão, 
Doce de Abóbora-Botelha e Coscoréis. (…)

A Estremadura contribui com Merendeiras (de abó-
bora, farinha e eventualmente mel), Broas, Bolos 
de Gema e Filhós.

No Alentejo reinam os doces fritos nesta quadra: 
Nógados, Azevias, estas com recheio doce de grão, 
e também Filhós, Sonhos e Coscorões.

No Algarve celebra com Empanadilhas, de espe-
cioso recheio de batata-doce, Filhós de Canudo e 
Bolinhóis.

Na Madeira tinham de ser os Bolos de Mel.
Nos Açores o Bolo De Natal, Fatias Douradas e 
os licores caseiros (…)

O Bolo-Rei é outra história. A primeira casa onde 
se vendeu em Lisboa ( e no resto do país) foi a 
Confeitaria Nacional que ainda existe, na esquina 
da Rua dos Carreeiros com a Praça da Figueira. Ali 
feito segundo uma receita que Baltazar Castanheiro 
Júnior, à testa da casa desde 1869 (fora fundada em 
1829) trouxe de Paris. No Porto, segundo informa 
Horácio Marçal, o primeiro estabelecimento a 
apresenta-lo foi a Confeitaria Cascais, de Francisco 
Júlio Cascais, na Rua de Santo António, mas só 
no último decénio do século, por fórmula também 
vinda de Paris. É curiosa a origem, porque actual-
mente os franceses já não o sabem fazer. Com o que 
não perdem muito.

Bom Natal, doce e em português!

Livro de bem comer : crónicas de gastronomia portuguesa / José Qui-
tério. Lisboa : Assírio e Alvim, 1987.

w
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Receitas de Natal
in Tesouros da Cozinha Tradicional Portuguesa

edição de Selecções do Reader´s Digest

Polvo com Arroz à Minhota | Minho

O Polvo pode ser cozinhado fresco, de meia cura e seco.
Este último fazia outrora parte, em viagens longas, da alimentação dos 

marinheiros.
Tempo de preparação 35 m – Tempo de cozedura 1h e 30 m

Ingredientes
1 polvo com cerca de 1 kg

500 g de arroz
100 g de banha
1 dl de azeite

1 cebola média
1 colher de sopa de vinagre

1 bom ramo de salsa
sal, pimenta e piripiri q.b.

Preparação (35 minutos)
Leve ao lume numa caçarola a cebola picada com a banha e o azeite. 

Começando a cebola a cozer, junte o ramo de salsa esfarrapada, 
pimenta em pó e piripiri. Quando levantar de novo fervura, adicione o 
vinagre, o polvo cortado aos pedaços e a cabeça envolvidas nas túnicas, 

bem atadas. Tape a caçarola, deixe ferver 15 minutos, tempere com 
sal e adicione 3 dl de água a ferver. Tape novamente a caçarola e deixe 
ferver mais 40 minutos, acrescentando mais alguma água a ferver para 
substituir a que se evapora, caso necessário. Em seguida, verifique se 
o polvo está cozido, meça o molho produzido e complete com água 

até perfazer duas vezes o volume do arroz. Rectifique os temperos de 
sal, pimenta e vinagre, devendo o preparado ficar apimentado. Retire 

a cabeça e as túnicas e, quando levantar fervura, introduza o arroz, 
misturando bem. Em recomeçando a ferver, meta no forno por meia 

hora, sem mexer mais.
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Bacalhau da Consoada | Beira Litoral

O bacalhau da Consoada é uma alternativa do bacalhau cozido com 
todos que diversas famílias portuguesas usam no jantar da noite de 
Natal. É uma receita que, além de muito saborosa, permite servir o 

bacalhau em lascas grossas.
Tempo de preparação: 35 minutos; tempo de cozedura: 1 hora

Ingredientes (6-8 pessoas)
1 kg de bacalhau do lombo

1 kg de batatas
6 ovos

6 cebolas médias
500 g de couve penca do Douro

3 dentes de alho
6 cenouras
azeite q.b

Preparação
Introduza o bacalhau, previamente demolhado de véspera, na panela 
onde estão a cozer as cebolas e as cenouras. Deixe levantar fervura e 
cozer 5 minutos. Retire e limpe da pele e das espinhas. À parte, coza 
as batatas com a pele e os ovos. Noutra panela coza as couves. Num 

recipiente de fundo largo frite os alhos em bastante azeite. Retire-os e 
introduza no mesmo azeite o bacalhau, as batatas descascadas, as cebo-
las, as cenouras, os ovos sem casca e as couves, já todos cozidos. Não 
misture os diversos alimentos, conserve-os separados, a abeberar no 

azeite, dentro do recipiente bem tapado até à hora do jantar. Disponha 
então todos os ingredientes na travessa ou travessas que vão à mesa e 

regue com o azeite em que abeberaram.

w
w

w
.google.pt



nona arte | 16

Cabrito Saboroso | Beira Alta

Na Beira, onde abundam a esteva e o rosmaninho, a carne dos cabritos 
adquire um sabor que, aliado aos aromas de todos os condimentos, 

torna esta receita deliciosa.
Tempo de preparação: 25 minutos. Tempo de cozedura: 1 hora

Ingredientes (4-6 pessoas)
1,5 kg de cabrito
1,250 de batatas

1 l de vinho tinto
3 cenouras
2 cebolas

3 dentes de alho
1 ramo de cheiros

1,5 dl de azeite
75 g de manteiga ou banha

sal, pimenta, azeite ou banha para untar qb.

Preparação
Aloure o cabrito no azeite e na manteiga ou banha juntamente com 
1 dente de alho. Acrescente as cebolas e cenouras cortadas às rodelas, 

os restantes dentes de alho, o ramo de cheiros e tempere com sal e 
pimenta. Deixe cozinhar, mexendo a miúdo, durante 12 minutos e 
depois regue com metade do vinho ou um pouco mais; tape e deixe 
ferver mais 20 minutos. Em seguida, mude o cabrito para um tabu-
leiro de barro untado com azeite ou banha e rodeie-o com as batatas 
cortadas aos quartos não muito grossos. Passe o molho, adicione mais 
2 dl de vinho e regue o cabrito. Leve-o ao forno para alourar, regando 

diversas vezes com o vinho restante. Sirva no próprio tabuleiro.

Perú Assado à Portuguesa | Todo o país

O peru, que só veio para a Europa depois do descobrimento da Amé-
rica, é uma iguaria indispensável nas refeições do Natal tradicional 

português.
Tempo de preparação – 1 h 10 m – Tempo de cozedura 3 h 15 m

Ingredientes (6-8 pessoas)
1 Peru cerca de 4 Kg

200 g de carne de porco
100 g de toucinho entremeado

100 g de presunto magro
1 gema

2,5 dl de vinho do Porto ou Madeira secos
alho, manteiga, banha, limão; sal e pimenta q.b.

Preparação
Arranje o peru, retire-lhe os miúdos e lave-o muito bem. Prepare o 
recheio passando pela máquina o fígado, a moela e o coração da ave, 
a carne de porco, o toucinho e o presunto. Leve estes ingredientes ao 
lume a corarem com um pouco de manteiga temperada com pimenta. 

Fora do lume, misture bem com a gema. Lave bem o papo do peru 
com água e limão e encha-o com o recheio, cosendo as aberturas com 

linha forte. Esfregue o peru com alhos pisados juntamente com sal 
grosso e barre-o com bastante manteiga. Asse-o em forno moderado. 
Durante a assadura vá regando com colheradas de vinho do Porto ou 

da Madeira.
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Broas Castelares | Todo o país

Na confecção destas broas, típicas da época de Natal, além das farinhas 
de triga e de milho, entram miolo de amêndoa e batata-doce.

Tempo de preparação: 1 hora – Tempo de cozedura: 50 minutos

Ingredientes (24 broas)
250 g de miolo de amêndoa

250 g de batata-doce
125 g de farinha de trigo
125 g farinha de milho

250 g de açúcar
4 ovos

1 folha de obreira
raspa de limão e de laranja e gema qb.

Preparação
Coza, descasque e passe a batata-doce. Pele e rale a amêndoa. Misture 
a batata-doce, o açúcar e a amêndoa e leve o preparado à chama para 
os ingredientes ligarem. Retire do lume sem deixar de mexer, acres-

cente as farinhas e por fim adicione os ovos batidos e raspas de limão e 
de laranjas e envolva bem. Forre um tabuleiro com a folha de obreira, 
tenda broas pequenas de forma oval, sem as achatar, e pincele-as com 
gema. Leve-as ao forno forte 5 a 10 minutos até corarem. Separe-as 

cortando a obreira rente às broas.
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Bolo de Natal Açoriano | Açores

É um bolo de confecção muito prática e com esplêndidos resultados. 
A única dificuldade que apresenta reside no desenformar, pelo que a 

forma deve ser abundantemente untada com manteiga.
Tempo de preparação: 45 minutos – Tempo de cozedura: 50 minutos

Ingredientes (8-10 pessoas)
500 g de açúcar

300 g de manteiga
300 g de farinha
500 g de passas

250 g de corintos
250 g de frutas cristalizadas variadas

6 ovos
2 colheres de chá de fermento em pó

1 colher de sopa de mel
raspa de 1 limão

¼ de noz-moscada
manteiga, farinha e açúcar q. b

Preparação
Corte miudamente as frutas cristalizadas. Coloque a farinha em 

monte, faça uma cova ao centro e deite nesta todos os ingredientes. 
Amasse bem e vaze o preparado numa forma untada com manteiga e 
polvilhada com farinha. Coza em forno moderado e, quando retirar, 

polvilhe com açúcar. 

Broas de Mel | Madeira

Trata-se de uma receita madeirense própria do Natal. Como estas 
Broas alastram bastante uma vez no forno, convém dispô-las no tabu-

leiro afastadas umas das outras.
Tempo de preparação: 50 minutos – Tempo de cozedura: 20 minutos

Ingredientes (18 broas)
500 g de farinha
375 g de açúcar
125 g de banha

1 limão
1 colher de chá de soda

½ colher de sopa de canela
2 colheres de sopa de mel de cana ou melaço

2 ovos
margarina e farinha q.b.

Preparação
Misture muito bem a farinha, o açúcar, a soda e a canela, incorpore a 
banha, o sumo e a raspa de limão e mexa novamente. Abra uma cova 
no centro do preparado, introduza nela o mel ou melaço e os ovos e 
misture. Deixe repousar uma noite. No dia seguinte, tenda bolinhas 
pequenas, coloque-as num tabuleiro untado com margarina e polvi-

lhado com farinha e leve-as a cozer em forno quente.

w
w

w
.google.pt

w
w

w
.google.pt



nona arte | 19

Fatias do Céu | Todo o país

Nestes doces natalícios, também denominados fatias douradas ou raba-
nadas à antiga, a calda de açúcar substitui o azeite ou óleo da fritura. O 

nome fatias-do-céu tem origem conventual.
Tempo de preparação: 35 minutos – Tempo de cozedura: 50 minutos

Ingredientes (4-6 pessoas)
500 g de Pão, de preferência cacete

500 g de açúcar
4 ovos

1 cálice de vinho do Porto
canela q.b

Preparação
Corte o pão em fatias finas. À parte, bata as claras em castelo e depois 
junte-lhes as gemas. Passe as fatias nos ovos embebendo-as bem. Com 

o açúcar e água prepare uma calda em ponto de fio. Deixe as fatias 
ferverem na calda até ficarem louras e bem impregnadas da mesma. 

Em seguida, polvilhe-as com canela e coloque-as num prato fundo. À 
calda adicione o Vinho do Porto e deixe ferver. Quando ganhar ponto 

de espadana, vaze bem quente sobre as fatias do céu. 
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Sopa Dourada | Todo o país

Tempo de preparação: 20 minutos – Tempo de cozedura: 45 minutos

Ingredientes (6-8 pessoas)
750 g de açúcar

7 dl de água
10 gemas

60 g de manteiga
30 g de pão torrado

canela q.b

Preparação
Leve o açúcar e a água ao lume até formar ponto de pérola forte. Nessa 
altura, adicione a manteiga e conserve ao lume até retomar o mesmo 
ponto. Junte então o pão torrado, aso cubos e sem côdea, e deixe fer-
ver até retomar o ponto de pérola. Retire do lume e pouco a pouco vá 
adicionando as gemas, como se estivesse a preparar maionese, e quando 

a calda estiver toda incorporada nas gemas, leve novamente a lume 
brando para cozer as gemas. Vaze numa taça e polvilhe com canela.

Azevias | Alentejo

Normalmente confeccionadas com grão, as azevias podem ser rechea-
das com chila, sem que tal ofenda a tradição. Um doce de abóbora-

-menina pode também servir de recheio.
Tempo de preparação: 1 h. e 30 minutos – Tempo de cozedura: 3 h. e 

30 minutos

Ingredientes (10-12 azevias)
Massa

250 g de farinha
2 ovos

1 colher de sopa de manteiga
1 colher de sopa de banha

2 dl de água
sal, azeite e açúcar q. b.

Recheio
500 g de grão

250 g de açúcar
sal refinado, canela em pó e raspas de vidrado de limão q. b.

Preparação
Introduza num alguidar a farinha; os ovos e as gorduras e amasse bem 

até ligar, adicionando aos poucos a água morna e sal. Continue a amas-
sar com a mão, passando em seguida a massa para a tábua. Embrulhe-a 
num pano húmido e deixe-a repousar 1 hora. Depois, estenda-a com 
o rolo sobre a tábua, emprestando-lhe uma forma oval e alongada. 

Entretanto, coza o grão e passe-o pelo passador, reduzindo-o a polme 
fino. Leve ao lume o açúcar com metade do seu peso em água até 

formar ponto de pasta. Retire do lume e acrescente à calda o polme de 
grão, um pouco de sal refinado, canela e raspas de vidrado de limão. 
Misture muito bem e recheie os pastéis com este preparado. Frite-os 

em azeite e sirva-os frios e polvilhados com açúcar. 
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Bolo Rei | Todo o país

Na época do Natal, o bolo-rei invade montras e balcões de pastelarias 
e confeitarias. O seu sabor é um misto de bolo e de pão-doce; o brinde 

e a fava, que tradicionalmente obriga aquele a quem sai a comprar o 
bolo-rei do ano seguinte, rodeiam de expectativa o cortar de cada 

fatia.
Tempo de preparação: 45 minutos – Tempo de cozedura: 30 minutos

Ingredientes (6-8 pessoas)
250 g de farinha extra

15 g de fermento de pão
120 g de frutas cristalizadas sortidas

50 g de pinhões
25 g de sultanas ou passas

12 nozes
2 ovos

50 g de açúcar
50 g de manteiga

1 ½ cálices de aguardente velha ou rum
1, 5 dl de leite

1 gema
10 pedras de açúcar

farinha, xarope de açúcar ou geleia q.b.

Preparação
Prepare o fermento diluindo a leve-dura no leite morno. Acrescente 

50 g de farinha e mais leite, se necessário, para o fermento se despegar 
das mãos. Com a massa obtida forme uma bola, golpeie-a em cruz e 

deixe levedar em local seco e morno. Entretanto pique 75 g das frutas 
cristalizadas e as nozes. Coloque a restante farinha em monte, faça-lhe 
uma cova no centro e coloque nela os ovos, a manteiga, o açúcar e a 

aguardente. Ligue todos os ingredientes, à excepção da farinha, junte-
-lhes o fermento já lêvedo e por fim incorpore a farinha, trabalhando-a 
dos lados para o centro até obter um preparado homogéneo. Trabalhe 
a massa como quem faz pão, revolvendo-a de fora para dentro, até ela 
se despegar facilmente das mãos e formar bolhas. Por fim, adicione a 

fruta cristalizada e as nozes picadas e as passas ou sultanas.
Mude a massa para uma tigela enfarinhada e coloque-a num local 
morno, a fim de levedar durante cerca de 4 horas. Decorrido esse 

tempo, forme um bolo do feitio de coroa, colocando no meio um copo 
de alumínio ou qualquer outro objecto que impeça a abertura central 
de se fechar. Faça dois golpes bem distanciados entre si e introduza 
num uma fava e noutro um brinde embrulhado, unindo depois os 

bordos da abertura. Enfeite com as restantes frutas cristalizadas, colo-
cando uma sobre cada um dos golpes, e deixe levedar mais cerca de 30 
minutos. Pincele com a gema de ovo batida, salpique com os pinhões 
e polvilhe com açúcar. Coza em forno brando e, ao retirar do forno, 
pronto, aplique-lhe umas pinceladas com geleia ou xarope de açúcar 

aquecidos para lhe acentuar o brilho. 
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Mexidos | Douro Litoral

Doce natalício, também conhecido por formigos, que no Norte é 
servido como sobremesa na Consoada.

Tempo de preparação: 45 minutos – Tempo de cozedura: 50 minutos

Ingredientes (30 pessoas)
500 g de açúcar

1 pão de forma grande
250 g de miolo de amêndoa

1,5 dl de vinho do Porto
8 colheres de sopa de mel

1 colher de sopa de manteiga
8 paus de canela

10 gemas

Preparação
Faça com o açúcar, água, a canela e o mel uma calda em ponto de 

pérola fraco, acrescente o vinho do Porto, a manteiga e as amêndoas, 
passadas pela máquina, e deixe ferver, sem aumentar o ponto. Retire 
a canela, introduza na calda o pão sem côdea e cortado em pedaços 

muito pequenos, e deixe ferver. Bata as gemas à parte, retire algumas 
colheradas do preparado ao lume e misture-as com as gemas, batendo 
vigorosamente. Incorpore finalmente tudo e deixe cozer uns minutos, 

mexendo incessantemente. Deixe arrefecer, vaze numa taça e, que-
rendo, guarneça com pinhões.

Coscorões | Todo o país

Os coscorões, doces tradicionais do Natal e, em algumas regiões, do 
Carnaval, podem servir-se polvilhados com açúcar e canela, calda ou 
mel. No tempo das nossas avós, a massa dos coscorões era trabalhada 

sobre uma tábua ou numa amassadeira. Os coscorões eram tradicional-
mente fritos em banha. São também conhecidos como filhós de golpe.

Tempo de preparação: 45 minutos – Tempo de cozedura: 1 hora

Ingredientes (8-10 pessoas)
500 g de farinha

10 gemas
100 g de açúcar

100 g de manteiga sem sal
sumo de 2 laranja

2 dl de água
3 dl de calda
sal e óleo q.b

Preparação
Amasse a farinha com as gemas, previamente batidas, uma pitada de 
sal, o açúcar, a manteiga derretida em banho-maria, a água e o sumo 
de laranja. Trabalhe a massa até ela perder elasticidade e deixe descan-
sar uma hora. Estenda-a com o rolo com uma espessura de 1 a 2 mm. 
Corte-a com a carretilha em tiras largas e compridas, fazendo-lhes 
com o bico de uma faca um golpe no centro. Frite os Coscorões em 
óleo, deixando-os alourar. Depois de frios, embeba-os na calda para 
doces natalícios, disponha-os no prato de serviço e regue-os com a 

restante calda. Sirva-os frios.w
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Lampreia de ovos | Beira Litoral

Uma das receitas mais antigas de lampreia de ovos é sem dúvida a de 
Tentúgal; com o correr dos tempos, porém, a confecção da lampreia 
de ovos simplificou-se, passando a mesma a ser preparada com fios de 

ovos, e não com a massa antiga de ovos e amêndoa. Ao confeccionar as 
capas de ovos, varie a dosagem das gemas para que as capas apresentem 

dimensões diferentes: faça 2 capas com 2 gemas cada uma, outras 2 
com 1 gema cada uma e mais 2 com meia gema cada uma.

Tempo de preparação: 1 hora 30 minutos – Tempo de cozedura: 1 hora 
30 minutos

Ingredientes (8-10 pessoas)
24 gemas

600 g de açúcar pilé
200 g de miolo de amêndoa

300 de fios de ovos
6 capas de ovos

1,5 dl de glace real
frutas cristalizadas e grageias coloridas q.b

Preparação
Introduza num tacho o açúcar com a água suficiente para o demolhar 
e leve ao lume até formar ponto de espadana. Nessa altura, acrescente 

o miolo da amêndoa ralado e deixe ferver durante alguns minutos. 
Depois de arrefecer, misture as gemas, passadas por um passador, e 
leve novamente a lume brando até a massa fazer ponto de estrada. 
Em estando a massa completamente fria, dê-lhe a forma desejada e 
tape com as capas. Com frutas cristalizadas, imite a boca e os olhos 
e salpique toda a lampreia com grageias coloridas. Com um funil de 
papel, decore-a com glace, contornando também com esta as frutas 
cristalizadas que formam a boca e os olhos da lampreia. Coloque-a 

sobre os fios de ovos.

orelhas-de-Abade | Beira Alta, Beira Baixa e Beira 
Litoral

Tempo de preparação: 30 minutos – Tempo de cozedura: 1 hora

Ingredientes (8-10 pessoas)
500 g de massa de pão levedada

azeite ou óleo e açúcar q.b

Preparação
Estenda finamente a massa com a espessura de uma folha de papel. 

Usando carretilha, corte-a em pedaços com o feitio de orelhas gigantes 
e frite esses pedações de massa em azeite ou óleo. Vá-os regando com 
colheradas de gordura para que esfolem e corem ligeiramente. Uma 
vez as orelhas fritas, escorra-as em papel absorvente e sirva-as polvi-

lhadas com açúcar.
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À Conversa Com…  
Confraria da Panela ao Lume

De forma sucinta defina as linhas mestras 
do património cultural gastronómico/ou de 
produtos que a Confraria Gastronómica da 
Panela ao Lume preserva, investiga e divulga. 
Os Estatutos respondem à questão posta dado que a 
tal obrigam a Confraria. Art. 4º Esta Associação tem 
os seguintes objectivos:
A - Promover o levantamento e investigação do 
Património Gastronómico Português nos seus 
múltiplos aspectos: receituário, história, relação da 
gastronomia com o artesanato, a arte, a ciência e a 
literatura, quer directamente, quer em complemento 
de outras actividades culturais.
B - Defender e divulgar a autenticidade da verda-
deira gastronomia portuguesa, sem contudo se opor 
à evolução natural da mesma, desde que fundada na 
experiência adquirida ou no progresso das técnicas.
C - Promover a nível regional e/ou nacional, ou 
mesmo internacional a Gastronomia Portuguesa, 
através de formas para o efeito adequadas.

De entre os confrades da Confraria Gastronó-
mica da Panela ao Lume há profissionais de 
cozinha e da alimentação ou somente gour-
mets interessados nas artes culinárias? A Con-
fraria tem entre os seus Confrades vários Chefes e 
Cozinheiros (situações que importa não confundir e 
distinguir no “Mundo” actual de só “Chefes”), quer 
nacionais quer estrangeiros e Críticos Gastronómi-
cos portugueses e espanhóis. Além, naturalmente, 
de Gastrónomos (Coleccionadores de Sabores e 
não necessariamente o que é comum designar por 
gourmets).
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Como poderia apresentar a vossa Confraria? 
Volto aos Estatutos:  Art. 1º Denominação e Natu-
reza Jurídica: Criada, sem quaisquer fins lucrati-
vos, uma Associação, com personalidade jurídica e 
duração ilimitada, com a designação de "Confraria 
Gastrónomica da Panela ao Lume" e que tem por 
objectivo específico o levantamento, defesa e divul-
gação da Gastronomia em geral, e em especial da 
Gastronomia Regional Portuguesa.

A vocação da Confraria Gastronómica da 
Panela ao Lume é apenas de defesa dos produ-
tos e da gastronomia? A Confraria, objectivada 
num pressuposto Cultural (Bem de Cultura - a Gas-
tronomia) define-se num Ser e Estar Cultural, pelo 
que se interessa e vive toda e qualquer manifestação 
cultural.

Sinteticamente explique a importância do 
vo           sso produto na alimentação e na gastrono-
mia da comunidade, da região, do país e/
ou       de    outros países. A resposta está contida nos 
artigos dos Estatutos já citados, bem assim como na 
perspectiva cultural onde assenta, repete-se, o Ser e 
Estar da Confraria. Aí reside, se quiserem o no   -
sso     mé   rito dado que um Povo ou uma Associação 
alheios à Cultura, nem seriam Povo, nem Associa-
ção. 
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Existem outras Confrarias a defenderem o 
mesmo produto, receita ou prato? Em caso 
afirmativo quais? Uma vez que defendemos toda 
Gastronomia com incidência na Gastronomia Tradi-
cional Portuguesa, todas as Confrarias que assentem 
numa perspectiva Cultural (sem ou com objectivos 
corporativos) defendem a Gastronomia que defen-
demos. Anote-se que aquando do aparecimento da 
Confraria Gastronómica da Panela ao Lume (1986) 
não havia qualquer Confraria a defender quer pratos 
regionais, quer a Gastronomia Portuguesa ou sequer 
a Gastronomia em sentido geral e quando nos 
instituímos notarialmente como Confraria (1991) 
só existiam duas Confrarias: a dos Gastrónomos do 
Alto Minho, que deu origem à que hoje se designa 
com o sentido geral de Confraria dos Gastrónomos 
do Minho objectivada naturalmente nos saberes e 
sabores da Cozinha Minhota, e a Confraria de S. 
Gonçalo de Aveiro, pressupostamente virada para a 
Gastronomia Aveirense. Assim a Confraria desem-
penhou um importantíssimo papel na defesa, estudo 
e divulgação da Gastronomia Tradicional Portu-
guesa. As diversas Confrarias surgidas desde então, 
desde que realmente o sejam, isto é, assentem nos 
pressupostos necessários de Associação Fraterna e 
Cultural, não lhe quitam essa importância apenas a 
complementam, dado que a sua existência não tem 
impedido a Confraria de prosseguir nos objectivos 
que estiveram na sua origem. 

A Confraria, objectivada 
num pressuposto Cultural 
(Bem de Cultura - a 
Gastronomia) define-se 
num Ser e Estar Cultural, 
pelo que se interessa 
e vive toda e qualquer 
manifestação cultural.
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Na esfera de influência territorial da Confraria 
existem produtos e especialidades culinárias 
de projecção nacional? Quais? Pondo de lado o 
sentido Nacional ou mesmo transnacional do espaço 
onde a Confraria se movimenta e cingindo-nos ape-
nas à Região de Entre-Douro-e-Minho, com centro 
em Guimarães, onde se está sedeada a Confraria 
citaremos apenas, entre muitos outros que poderiam 
ser referidos, o Bacalhau em Geral, pondo a tónica 
no Bacalhau Racheado (geralmente apresentado 
comercialmente na corruptela errada de Bacalhau 
Recheado) de Guimarães e no tripeiro Bacalhau à 
Gomes de Sá, que a Confraria defendeu no Con-
curso (?) Maravilhas Gastronómicas de Portugal; na 
Vitela à Moda de Guimarães/Fafe (hoje em dia já 
há a Confraria da Vitela à moda de Fafe); as Papas 
de Sarrabulho (à volta das quais, em Vila Verde, 
nasceu a Confraria) e sobretudo um prato Único na 
Gastronomia Portuguesa - o Bucho Recheado da 
D. Ana Florêncio. Nos doces poderemos referir as 
Tortas e Toucinho-do-céu de Guimarães, o Pão-de-
-ló (embora hoje já exista a Confraria do Pão de Ló 
Tradicional) os Jesuítas de Santo Tirso, com ênfase 
nos da Pastelaria Moura e as Clarinhas de Fão (feitas 
em Guimarães na Pastelaria com o mesmo nome 
“Clarinha”).

Em caso afirmativo, explique abreviadamente 
a origem desses produtos e especialidades 
culinárias. Foram objecto de classificação e/
ou certificação? Quanto ao Bacalhau Racheado 
tem por base o Bacalhau à Moda do Minho, de 
onde, em Braga nasceu o Bacalhau à Narcisa; o 
Bacalhau à Gomes de Sá é criação de José Luís 
Gomes de Sá a partir dos géneros que entram na 
preparação dos Bolinhos de Bacalhau. A notável 
receita é historicamente reconhecida e agradecida ao 
seu autor em lápide colocada no Muro dos Baca-
lhoeiros por um Grupo de intelectuais e gastróno-
mos brasileiros que a Panela ao Lume, convidada, se 
associou. A Vitela é o aproveitamento da Vitela da 
costela mindinha assada no forno; o Bucho é cria-
ção da D. Ana Florêncio a partir do mais comum, 
também vimaranense e minhoto, Bucho enfari-
nhado. AS Tortas e o Toucinho-do-Céu, bem como 
Pão-de-ló são de origem conventual e as Clarinhas 
nasceram em Fão.    

Nos capítulos levados a efeito pela Confra-
ria, para além do cultivo da arte de conviver, 
que outros propósitos privilegiam? Os defini-
dos em cima, nos Estatutos, ou seja a Cultura em 
sentido lato com tónica na História e Literatura e 
relação entre os Povos, privilegiando datas e figuras 
Histórico-Literárias. Anote-se que o Confrade nº 1, 
a título póstumo, é Camilo Castelo Branco, patrono 
da Confraria e o Capítulo destes anos, se se realizar, 
centrar-se-á no centenário do nascimento de Aqui-
lino Ribeiro. 
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A Confraria é habitualmente convidada para 
estar presente ou participar em actos promo-
vidos pelo poder local, regional, nacional? 
Em caso afirmativo diga quais, como e com 
que resultados para a Confraria. A Confraria é 
habitualmente convidada para todos os actos Cul-
turais realizados a nível local quer por entidades 
privadas quer pela Autarquia. Uma que outra vez é/
foi convidada a nível Nacional, A título de exemplo: 
foi convidada pelo Presidente Sampaio para uma 
recepção no Palácio das Necessidades; convidada 
pelo Dr. Alberto João Jardim para Festa da Flor na 
Madeira, por várias Câmaras Municipais (Ribeira 
de Pena, Vila Verde, Valpaços, Oliveira do Hospital, 
Penalva do Castelo, Penacova, Marinha Grande…) 
e algumas Entidades privadas (Cafés Delta, Vinhos 
Taylors, Aral…). Foi associada ao XXXV Congresso 
Mundial das Confrarias Báquicas, encarregada da 
tónica Gastronómica. Naturalmente relevando o 
papel e importância da Confraria. Neste âmbito 
anote-se que na Exposição referente à Mulheres 
de Presidentes da República a Drª Maria José Rita 
expõe o escapulário e crachat da Confraria, o que 
muito nos sensibilizou. 

Para além dos Capítulos enumere outras acti-
vidades levadas a efeito com regularidade pela 
vossa Confraria. Realizam-se Passeios Temáticos 
no País e no Estrangeiro e os Almoços do Bacalhau, 
do Cabrito, da Lampreia e do Marisco e da Cerveja. 
Para além do Almoço do Aniversário da Fundação 
designado Almoço da Papas realizado no restaurante 
Martins em Vila Verde onde os Amigos da Panela 
ao Lume se reuniram pela primeira vez em 23 de 
Novembro de 1986. 

A Confraria tem produzido e publicitado 
trabalhos de investigação e promoção dos 
produtos e do receituário local e regional? 
E os vossos Confrades individualmente têm 
alguma publicação periódica? Evidentemente 
que sim, quer através da Imprensa escrita, quer da 
Rádio, quer da TV, quer em Conferências, palestras 
ou participações em Congressos no País e no Estran-
geiro.  Não temos qualquer Publicação, embora 
tenhamos em tempos publicado o Roteiro Panela 
ao Lume referindo, não como conselho mas tão-só 
como referência Restaurantes que a Confraria tinha 
ao tempo como locais (Portugal com um salto a 
Espanha) onde normalmente se comia bem.
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Na sua opinião a Confraria é suficientemente 
reconhecida na Comunidade e na Região? Se 
sim, como poderia medir em termos econó-
mi   cos e sua intervenção?  Sem dúvida.
Em re           la                  ç    ão     à confraria só produz despesa. Em 
relação à Região a Confraria é fonte de valoração 
económica pelas pessoas que traz a Guimarães nas 
suas iniciativas.   

A Confraria tem parcerias ou protocolos de 
cooperação com outras Confrarias e/ou Fede-
rações/Associações de Confrarias? Em caso 
afirmativo indique os resultados. A Confraria 
está “hermanada” com algumas Confrarias de Espa-
nha e Portugal e tem recebido apoio do Comenda-
dor Rui Nabeiro (Café Delta). É Vice-Presidente 
da Conférence des Regions d’Europe e Filiada na 
FICAB (Paris)  

o que pensa das recentes modificações ope-
radas na “Nona Arte”? A Revista tem interesse, 
mas a sua limitação ou incidência on-line não a 
beneficia nem beneficia a Federação e menos ainda 
as Confrarias Associadas. Uma Secção com textos 
literários sobre a Mesa pareciam com interesse.

[…] citaremos apenas, entre 
muitos outros que poderiam 
ser referidos, […] o Bacalhau 
Racheado […] e no tripeiro 
Bacalhau à Gomes de Sá, […]; 
na Vitela à Moda de Guimarães/
Fafe […]; as Papas de 
Sarrabulho […] e sobretudo um 
prato Único na Gastronomia 
Portuguesa - o Bucho 
Recheado da D. Ana Florêncio. 
Nos doces poderemos referir 
as Tortas e Toucinho-do-céu de 
Guimarães, o Pão-de-ló […] os 
Jesuítas de Santo Tirso, […] e as 
Clarinhas de Fão […].
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Inventário Património 
Cultural Imaterial 

Receita dos Ovos Moles
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Assembleia Geral e 
Jantar de Reflexão

FPCG atribui título de Associado de Mérito 
às Confrarias da Chanfana e Panela ao Lume 
Reunidas em Congresso Nacional no salão nobre 
da Misericórdia de Arganil, as Confrarias Gastro-
nómicas Portuguesas debateram a importância da 
gastronomia para o desenvolvimento sustentado 
das comunidades e a promoção do turismo, como 
alavanca na dinamização dos territórios mais desfa-
vorecidos.

Nesse sentido, a Federação Portuguesa das Confra-
rias Gastronómicas (FPCG) apresentou para 2014 
um Plano de Atividades ambicioso, no qual se des-
ta   cou a sensibilização dos poderes políticos para o 
papel da gastronomia na projeção do País junto dos 
mercados internacionais.
Para tal, a conclusão do processo de reconhecimento 
desta entidade como prossecutora do interesse pú  -
blico, a par do alargamento da presença das Con-
frarias na divulgação das suas regiões, assim como 
a dinamização de parcerias com diversas entidades 
potencializadoras da divulgação e promoção das 
riquezas do País, será fundamental.

A este propósito, Olga Cavaleiro destacou “a par-
ceria com a TAP, tendo em vista a elaboração de 
filmes promocionais de cada confraria e dos dife-
rentes produtos que defendem e cujo impacto será 
mundial, visto que estes filmes serão divulgados nos 
diferentes voos desta companhia aérea”.

Outro dado adiantado foi “a possibilidade de arti-
culação com as embaixadas portuguesas espalhadas 
pelo mundo, tendo em vista divulgar os produtos 
nacionais”, um projeto que a FPCG quer ver arran-
car no próximo ano. 

O congresso das Confrarias ficou ainda marcado 
pela aprovação de proposta apresentada pela Dire-
ção da FPCG, destinada à atribuição do título de 
associado de mérito a todas as anteriores confrarias 
que presidiram aos diferentes órgãos estatutários da 
FPCG, nomeadamente as Confrarias da Chanfana e 
da Panela ao Lume, nas pessoas de Madalena Carrito 
e Gonçalo Reis Torgal, respetivamente.
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Momento de Reflexão O Congresso Nacional 
da FPCG encerrou os seus trabalhos com a realiza-
ção de um jantar de reflexão, tendo como tema “O 
vinho e o pão sobre a mesa e o Altar”, e que contou 
com a presença do Presidente da Autarquia, Eng. 
Ricardo Pereira Alves e com a Sr.ª Vereadora, Prof. 
Graça Lopes.

Este palestra realizada em redor da mesa, juntou 
mais de uma centena de pessoas, de entre delega-
dos das várias confrarias presentes e membros da 
Confraria Gastronómica do Bucho de Arganil, esta 
última anfitriã do evento.

Ricardo Pereira Alves, presidente do município, 
agradeceu “a presença das confrarias em Arganil”, 
dando-lhes os parabéns pela escolha da Misericor-

dia para a realização deste encontro, “especialmente 
porque esta instituição sabe receber e acolher bem, 
sendo uma honra para o município o congresso da 
FPCG ter-se realizado neste local”.

José Dias Coimbra, Provedor da Instituição e funda-
dor da Confraria Gastronómica do Bucho, realçou 
“o papel das confrarias na promoção e defesa das 
tradições gastronómicas”, enaltecendo “o trabalho 
da Dr.ª Olga que, numa postura humilde, tem tra-
balhado em prol de uma vontade comum que é o de 
valorizar o que de melhor existe em cada terra.”
Para a Presidente da FPCG, Olga Cavaleiros, a rea-
lização destes encontros temáticos são fundamentais 
para juntar as pessoas em redor, também, da cultura. 
Acrescentou ainda, “que Arganil tem sorte em ter 
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Nesse processo realçou a presença dos cultos grego e 
romano, quer ao Deus do Vinho (Dionísio, Baco) e 
quer ao culto da Deusa Ceres, esta última ligada aos 
cereais, frisando que o cristianismo teve em conta 
o contexto de um mundo dominado pelo império 
Greco-romano, onde o pão e vinho ocupavam lugar 
de destaque. 

A expansão do cristianismo não foi pois, alheia à 
partilha desta ligação ao pão e ao vinho, de acordo 
com a oradora, sendo toda a literatura cristã marca-
 da por estes dois produtos, traduzida nas inúmeras 
me     tá    foras que ilustram todo o ritual cristão, nomea-
damente a vitória sobre a morte e a ressurreição, 
cu   jo paralelismo com o ciclo da vida das plantas 
se encontra aí incutido, bem como o surgimento 
do pão e do vinho como produtos transformados, 
renascendo da “morte” dos frutos das plantas.

instituições como a Misericórdia e ter gente como o 
prof. Coimbra que tem esta gentileza em nos rece-
ber, mas também em nos aconselhar.”
Quanto à palestra esta esteve a cargo da Professora 
Doutora Paula Barata Dinis, especialista da História 
das Religiões e docente na Faculdade de Letras de 
Coimbra.

A oradora estabeleceu a relação entre a evolução da 
humanidade, as suas diferentes civilizações e o pro-
cesso de criação do pão e do vinho, como momen-
tos essenciais para a sedentarização do homem e a 
sua passagem para uma “vida urbana”.
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Sessão de Esclarecimentos
sobre  Internacionalização de Produtos

Apesar de as Confrarias não serem agentes activos e 
directamente relacionados com a produção, enten-
deu a FPCG ser fundamental dar o seu contributo 
no esclarecimento dos produtores acerca das fer-
ramentas disponíveis para a comercialização dos 
respectivos produtos em mercados externos. Numa 
sessão de esclarecimentos organizada pela FPCG 
em parceria com o AICEP, Confraria do Bodo e 
Câmara Municipal de Pombal, puderam as organi-
zações gastronómicas e produtores a elas associados 
recolher toda a informação e esclarecer dúvidas 
junto do responsável pela Loja de Exportação de 
Coimbra acerca da melhor estratégia para alcançar e 
praticar a diplomacia económica.

A abrir a sessão o Senhor Presidente do Município 
de Pombal deu as boas-vindas a todas as Confrarias 
e produtores à cidade de Pombal e felicitou a FPCG 
pela sua iniciativa na pessoa da Senhora Presidente 

da FPCG afirmando, desde logo, a abertura da 
cidade para colaborar, sempre que a Federação o 
entenda, em acções semelhantes que dignificam a 
acção das Confrarias e demonstram a ligação destas 
Associações à sociedade civil e aos problemas que o 
País atravessa. 

Olga Cavaleiro, presidente da Direcção da FPCG, 
destacou o valor dos produtos tradicionais como 
âncora das Confrarias que têm como missão a 
defesa, promoção, divulgação e dignificação dos 
mesmos. Tendo em conta a genuinidade, singula-
ridade e qualidade dos produtos cujas Confrarias 
defendem e promovem, devem aquelas dar o seu 
contributo para a economia do País, dentro da sua 
área de acção, na defesa dos produtos tradicionais 
portugueses, salientou ainda a Presidente da Asso-
ciação. Na opinião da responsável relativamente à 
temática da exportação é fácil esquecer os produtos 
tradicionais porque são produzidos em pequena 
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escala, no entanto, estes também fazem parte da 
economia e são factores essenciais da dinamização 
das economias locais e podem, naturalmente sem 
desvirtuar as suas singularidades, serem internacio-
nalizados. Contudo se há um conjunto de produtos 
que podem ser bem-sucedidos no estrangeiro, temos 
de ter consciência que não são produtos que se 
vendam em grandes quantidades devendo ser cana-
lizados para nichos de mercado evitando a grande 
distribuição. Concluiu que a internacionalização não 
é isenta de dificuldades, no entanto, assegurou que 
há que dar conta dos constrangimentos mas também 
das oportunidades que a expansão comercial para 
fora dos limites da fronteira pode proporcionar.

Dando conta do que é o AICEP, Agência para o 
Investimento e Comércio Externo de Portugal, 
entidade pública vocacionada para o desenvolvi-
mento de um ambiente de negócios competitivo 
que contribua para a globalidade da economia, João 
Cunha Ferreira, elucidou para as diversas fases do 
processo de internacionalização. Destacando para 

o efeito os seguintes factores: alargar a base expor-
tadora; diversificar mercados; aumentar o valor 
acrescentado. Também as temáticas da diplomacia 
económica e respectiva importância no processo da 
internacionalização e a possibilidade da intervenção 
directa das Confrarias neste processo foram abor-
dadas com alguma profundidade por João Cunha 
Ferreira. Tal como Olga cavaleiro, João Cunha 
Ferreira também enalteceu a importância dos produ-
tos tradicionais para um turismo de proximidade e 
para a captação de pessoas que os consideram como 
únicos.

Da sessão ficou a ideia forte de que a economia por-
tuguesa tem a ganhar com a colocação dos produtos 
tradicionais em mercados externos dando, deste 
modo, um forte contributo à economia nacional, 
valorizando os produtos endógenos e fixando as 
populações às suas comunidades de origem. O 
AICEP está em todo o país e em todo o mundo 
pronto a ajudar os produtores portugueses a serem 
mais competitivos na procura de novos mercados 
para os seus produtos.
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Um produto alimentar com Denominação de Ori-
gem está inequivocamente associado ao território 
on   de é produzido, à sua região de origem, a um 
con              texto cultural determinado e às pessoas que 
o pro          duzem. Por isso, arrasta consigo, de forma 
po          si     tiva e integrada, uma série de outras activida-
des com    plementares, da gastronomia aos produtos 
regionais, da hotelaria à restauração, dinamizando 
assim a economia local, criando emprego, fixando 
população, recuperando o património e ajudando 
à sobrevivência de usos e costumes locais, revalori-
zando-os.

O território qualificado é um evidente elemento de 
valorização do produto vinho. As Denominações 
de Origem, por seu lado, têm a maior importância 
na regulação do sector e na afirmação da identida de 
do produto. Mas hoje não são suficientes, uma 
vez  que o seu papel está centrado no produto, 
não de   sempenhando suficientemente o papel de 
mobilizador dos diferentes agentes que interferem 
no território. Em meu entender, este é o grande 
desafio actual das Denominações de Origem e dos 
territórios de onde provêem.

A Região Demarcada do Douro, com mais de 250 
anos de história, é um conjunto de várias valên-
cias que ultrapassam a mera produção do vinho. 
O Douro é um território especial que agrega 
vinho, história, saber, árduo trabalho humano, um 
clima inusitado, cruzamento de culturas e paisa-
gens magníficas. Não foi por acaso que em 2001 a 
UNESCO reconheceu o Douro Vinhateiro como 
“paisagem cultural evolutiva e viva”, património da 
humanidade.

A Região Demarcada do Douro 
Passado, Presente e, sobretudo, Futuro

Manuel Cabral

O Douro desenvolve-se, cresce e vive do vinho 
e é este que lhe dá, desde há séculos, o prestígio 
mundial. Primeiro com o vinho do Porto, agora 
também com os magníficos vinhos tranquilos que 
aqui são produzidos, os vinhos do Douro: vinhos 
únicos, de sabores inimitáveis que lhe são conferi-
dos pela soma de todos os elementos que pertencem 
ao território duriense.

A Região assume um papel de relevo na estratégia 
de internacionalização e comunicação dos vinhos 
“Wines of Portugal” onde, dentro da diversidade e 
da experiência daquilo que é diferente no mundo 
vitivinícola atual, as Denominações de Origem são 
um exemplo desse mundo de diferenças. O carisma 
do Douro permite que os seus vinhos adquiram 
uma personalidade forte e marcante, diferenciado ra 
e com capacidade para serem um modelo de quali-
dade e determinação dos vinhos portugueses no 
mundo. 

Vinho e gastronomia são fashion. Suscitam intere-
sse. Cativam a atenção. É necessário oferecer novi-
dade, mas também nunca esquecer que é preciso 
manter o carácter e a identidade dos territórios. E 
esta é dada pelos aspectos físicos mas, sobretudo, 
pelas pessoas. Por isso vinho e gastronomia são hoje 
excelentes âncoras turísticas que podem e devem 
ser exploradas de forma complementar.
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FPCG vai ao Norte
Jantar de Confrarias

No passado dia 18 de Outubro a Direcção da Fe -
de   ração Portuguesa das Confrarias, deslocou-se 
ao Norte de Portugal para um encontro com as 
Confrarias da Região. Para além da pretensão de 
contacto com as novas Confrarias que dão agora os 
primeiros passos, o objectivo deste encontro foi o 
de unir as Confrarias já alicerçadas num esforço de 
conjugação da força do sangue novo daqueles que se 
iniciam agora com o saber adquirido de quem já se 
move no movimento confrádico há muitos anos. A 
ideia de reunir todas estas sensibilidades diferentes 
à volta da mesa resultou num debate saudável e que 
se prolongou noite dentro, reunindo as seguintes 
Confrarias: Confraria Gastronómica do Cabrito e 
da Serra do Caramulo; Confraria da Broa d’Avanca; 
Confraria da Doçaria Conventual de Tentúgal; 
Confraria do Anho Assado; Confraria das Almas 
Santas e do Leitão; Confraria Gastronómica do 
Concelho de Ovar; Confraria das Tripas à moda do 
Porto; Confraria Gastronómica da Madeira; Con-
fraria dos Ovos-Moles; Confraria Velhote; Confra-
ria da Fogaça da Feira; Confraria Gastronómica da 
Madeira; Confraria das Papas de S. Miguel; Confra-
ria Queirosiana; Confraria dos Sabores da Abóbora; 
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Confraria do Melão Casca de Carvalho; Confraria 
do Javali; Confraria do Abade; Confraria do Pre-
sunto e da Cebola; Confraria do Mel; Confraria do 
Bolo Podre de Montemuro; Confraria da Castanha; 
Azeite Pastinaca e Pastel de Molho; Confrarias da 
Água e do Azeite (de Macau); Confraria da Pedra. 
Todas as Confrarias presentes usaram da palavra: 
apresentaram a sua Confraria, explicaram o âmbito 
do seu trabalho e abordaram também as dificuldades 
que vivem. As Confrarias são naturalmente afecta-
das pela situação em que se encontra o País e essas 
preocupações foram notórias nas reflexões feitas à 
mesa do jantar. Cativar sangue novo e disposto a 
dedicar tempo e esforço à causa da defesa dos produ-
tos tradicionais e da gastronomia foi a preocupação 
mais referida pelas Confrarias, sobretudo pelas mais 
antigas, enquanto que da parte das Confrarias mais 
recentes ainda se sente o ímpeto e a vontade de levar 
a bom porto o projecto Confraria, e por inerência os 
produtos que cada uma defende. 

No final desta reunião o que fica é a envolvência, 
a vontade de conseguir pela união de esforços e de 
vontades, unir o saber e experiência dos mais antigos 
ao sangue novo e energia dos que que se iniciam no 
seio deste movimento, certos de que o movimento 
confrádico só fica a ganhar com esta sinergia.
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Itália
2º Simpósio das Confrarias 

Enogastronómicas Bréscianas
Pedro Couceiro da Costa | Vice-Presidente da FPCG

A convite da Confraria Enogastronómica do “Spie-
 do Bresciano”, a Federação Portuguesa das Con-
frarias Gastronómicas marcou presença no referido 
2º Simpósio, através do seu Vice-Presidente, Pedro 
Couceiro. Esteve, ainda, presente Mário Santa-
giulliana – Presidente da FICE (Federação Italiana 
das Confrarias Enogastronómicas) e uma represen-
tante da Confraria do Queijo Serra da Estrela.

O referido evento teve a organização conjunta de 
três Confrarias Italianas da cidade de Bréscia: as 
Confrarias Enogastronómicas da “ Grapa, del Vini 
e Antichi Sapori”, “ Amici dell Porcello” e a nossa 
anfitriã do “ Spiedo Tradizionale Bresciano”.

O evento teve lugar na magnífica e esplendoro sa 
Casa Museu Mazzucchelli em Cliverghe di Mazza-
 no, junto à cidade de Bréscia e iniciou-se com uma 
visita aos Museus da referida Casa, nomeadamente 
ao da Moda e do Fato, do Vinho e a uma peculiar 
exposição de Saca-Rolhas. De seguida, realizou-se 
a Cerimónia de Entronização de apenas três Con-
frades de Honra. Por fim, teve lugar o Almoço de 

Honra composto por uma entrada à base de Enchi-
dos Bréscianos, Casoncelli ( um tipo de massa) com 
manteiga e salvia, Spiedo (espetada) Tradizionale 
Bresciano feito com diversos tipos de carne acompa-
nhado de polenta, Queijos tipicos  Brescianos, Café 
e Grapa (aguardente italiana muito suave). Podere-
mos afirmar que foi uma refeição digna do local.

As intervenções e troca de lembranças estiveram a 
cargo dos três Presidentes das Confrarias organiza-
doras, do Presidente da FICE e do Vice-Presidente 
da FPCG.
Durante todo o evento, houve oportunidade para 
diversas trocas de impressões com as diversas con-
frarias presentes, todas elas italianas, sobre o movi-
mento confrádico Português e sobre a excelência da 
nossa Gastronomia. Mais uma vez ficou comprovado 
que esta é, na verdade, uma pérola que o nosso 
País tem e que nunca poderá ser descurada dadas 
as suas particularidades, originalidade e excelência, 
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tornando-a num veículo de altíssima importância 
no desenvolvimento turístico e económico do País 
sendo as nossas Confrarias parceiros e atores funda-
mentais em todo o processo.

Também a conversa e as trocas de impressões entre 
o Vice-Presidente da FPCG e o Presidente da FICE 
foram momentos de grande importância para o fu -
turo do movimento confrádico internacional. Em 
cima da mesa esteve a questão da internacionaliza-
ção dos nossos produtos tradicionais que se assume 
como um dos objetivos da Direção da FPCG e da 
Federação Italiana. Neste contexto, deste encontro, 
ficou a conclusão da necessidade de se estruturar 
uma Instituição de âmbito internacional que aglo-
mere as Federações de Confrarias ou Associações 
similares de todo o mundo.
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Esta instituição terá que ter obrigatoriamente uma 
dinâmica eficaz e uma estrutura que permita a con-
cretização de um programa exequível envolvendo 
todos os associados devendo, por isso, constituir-
-se a partir das Federações ou outras Associações 
representativas das Confrarias. Em estudo e em 
desenvolvimento está, actualmente, uma proposta de 
estatutos que saiu deste encontro. Pretende-se que 
aquela seja objecto de discussão e, assim, melhorada 
por todos os parceiros.

Para finalizar de referir, a excecional receção que 
a Delegação Portuguesa teve, não só por parte da 
Confraria anfitriã e do seu Presidente Riccardo 
Capra mas também do Presidente da FICE, Mário 
Santagiulliana.
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Produtos Tradicionais 
DOP

A Comissão Europeia reconheceu as denominações 
“Sal e Flor de Sal de Tavira” e “ Maçã Riscadi-
nha de Palmela” como Denominações de Origem 
Protegida (DOP) tendo sido registadas ao abrigo 
dos regulamentos de execução (EU) nº 1168/2013 
e  nº1169/2013  publicados em JOUE L310 de 
20/11/2013 concedendo protecção destes nomes em 
todo o território europeu

Sal de Tavira e Flor de Sal de Tavira DoP É o 
produto obtido a partir da cristalização da água do 
Oceano Atlântico, originário da região de Tavira e 
do parque natural da Ria Formosa, produzido arte-
sanalmente, apresentando iodo sob a forma natural 
incluído nos cristais e em quantidades benéficas. 
Contém ainda cloreto de sódio e oitenta minerais, 
nomeadamente os oligoelementos existentes na água 
do mar, tal como a isenção de lodos e/ou substancias 
insolúveis.
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blitz.sapo.pt

Maçã Riscadinha de Palmela DoP É uma maçã 
da variedade Riscadinha que se distingue por uma 
ter uma polpa esverdeada por vezes com manchas 
translúcidas, de sabor doce e acidulada, muito sucosa 
e aromática. A casca apresenta um colorido próprio 
de onde se destacam as riscas vermelhas sobre fundo 
verde-amarelado. Esta variedade quando produzida 
na área geográfica de origem brinda pelo olfacto, 
tato, paladar e visão, distingue-se pelo o equilíbrio 
entre ácidos e açúcares, resultado da conjugação das 
propriedades da mancha do solo e do seu micro-
clima, bem como do saber das populações locais que 
empiricamente sabem determinar a época ideal da 
colheita do fruto.
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Carne de Bravo do Ribatejo Registada na UE 
como DoP A Comissão Europeia reconheceu a 
denominação “Carne de Bravo do Ribatejo” como 
Denominação de Origem Protegida (DOP) tendo 
sido registada ao abrigo do regulamento de execu-
ção (EU) nº 1107/2013, publicado em JOUE L298 
de 8/11/2013 concedendo protecção do nome em 
todo o território europeu.
 
A Carne de Bravo do Ribatejo DOP é proveniente 
da desmancha de carcaças de bovinos da Raça Brava 
de Lide, cuja produção está intimamente ligada ao 
montado de sobro, azinho e carvalho, às pastagens 
naturais e à vegetação espontânea associada a estes 
povoamentos arbóreos, existentes de forma comum 
na área geográfica delimitada de produção.
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Travia da Beira Baixa registada na UE como 
DoP A Comissão Europeia reconheceu a deno-
minação “Travia da Beira Baixa” como Deno-
minação de Origem Protegida (DOP) tendo sido 
registada ao abrigo do regulamento de execução 
(EU) nº 1090/2013 e publicado em JOUE L293 
de 5/11/2013 concedendo protecção do nome em 
todo o território europeu. A Travia da Beira Baixa  
DOP é um produto resultante da  coagulação, pelo 
calor da lacto-albumina e lacto-globulina contidas 
no soro resultante do fabrico dos Queijos da Beira 
Baixa (Queijo de Castelo Branco DOP, Queijo 
Amarelo da Beira Baixa DOP, Queijo Picante da 
Beira Baixa DOP). Apresenta-se como um produto 
fresco, que não sofreu qualquer fermentação, com 
consistência macia mais ou menos pastosa, resultado 
da incorporação de algum rescaldão.
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Cerimónias 
Capitulares

Capítulo da Confraria dos Gastrónomos do  Algarve | 12-10-2013

Outubro

Capítulo  da Real Confraria da Matança do Porco | 12-10-2013
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Capítulo  da Confraria da Água | 19-10-2013

Capítulo  da Confraria das Couves Castelo Viegas | 12-10-2013

Capítulo  da Confraria do Bolo Podre e Gastronomia do Montemuro | 13-10-2013
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Capítulo  da Confraria da Marmelada de Odivelas | 23-11-2013

Novembro

Capítulo  da Confraria Queirosiana | 23-11-2013



Capítulo da Confraria dos Ovos Moles de Aveiro | 30-11-2013

XII Capítulo  da Confraria Nabos e Companhia | 30-11-2013

Capítulo  da Confraria do Medronho | 23-11-2013



Dezembro

Capítulo  da Confraria da Raça Arouquesa | 01-12-2013

Capítulo da Confraria Gastronómica do Cabrito e da Serra do Caramulo | 07-12-2013



Janeiro
18

Confraria dos Sabores da Abóbora

Confraria da Fogaça da Feira

25
Confraria do Bacalhau

Fevereiro
01

FPCG vai ao Sul

22
Mercado Solidário – Vila Nova de Gaia

Março
01

Confraria do Bucho Raiano

08
Confraria as Saínhas de Vagos – VI Capítulo

Confraria Gastronómica de Sever do Vouga

15
Confraria do Queijo Serra da Estrela


