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Editorial

No primeiro tempo, vivia o homem numa demanda pela natureza sobrevi-
vendo da sua generosidade. Num segundo tempo, vivia o homem do ciclo da 
natureza aproveitando a terra e os seus frutos constantes. Num terceiro tempo, 
é o homem que procura dominar a natureza impondo-lhe os seus ciclos. Quase 
esquecemos que a alimentação é uma dádiva da natureza, dos deuses, de Deus, 
de quem quisermos acreditar. 

De qualquer modo, desde o tempo da generosidade até ao tempo da imposi-
ção, tornou-se a alimentação um ritual que em todos as Primaveras se renova. 
É nesta época primaveril que se faz a passagem do velho ciclo para o novo ciclo. 
Do tempo das colheitas para o tempo das sementeiras, do tempo da azeitona para 
o azeite, das uvas para o vinho, dos cereais para a farinha, da matança do porco 
em aproveitamentos mil, do tempo velho para o tempo novo que se renova após 
o consumo. 

Páscoa é mesmo isso, passagem, renovação. Preenchida pelas diversas mensa-
gens religiosas, é a alimentação metáfora na celebração da Páscoa, no seu espírito 
e na sua forma.Sobre a mesa celebramos a Páscoa enquanto passagem, enquanto 
renovação, na oferta do pão doce celebramos a partilha da generosidade da 
natureza,no cabrito, no anho, traduzimos a mensagem religiosa, na mesa refor-
çamos a união familiar e fraterna do primeiro ao último tempo. 

Também para nós confrades este é um momento singular pela exuberância das 
tradições gastronómicas que sugere. A nossa substância está nestes rituais que 
demonstram que gastronomia é cultura, é fome transformada em saber-fazer, 
é paisagem transformada em sabor peculiar e derivado da geografia. Por isso, a 
Páscoa é vivida de forma diferente entre os confrades. Lembramos, nesta época, 
os nossos confrades amigos que representam estas tradições e, orgulhosamente, 
contamos entre a família o sabor, o saber, as histórias, as tradições que nos foram 
apresentadas. Confraria é também isto, cultura entre confrades que se estimam e 
que aprendem a valorizar as tradições alheias. 

Vivamos a Páscoa em todo o seu esplendor e toda a sua mensagem!
Uma Santa e Feliz Páscoa para todos!
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Sabores Pascais
Chef Luis Lavrador

Vivenciar hoje a festividade pascal no que ela evoca 
de social e religioso obriga a recuar às suas origens, 
pelo que selecionámos o livro do Êxodo, de um 
modo particular Ex12, fonte que, no nosso entender, 
melhor poderá ajudar a entender certos costumes 
e tradições que preenchem o hodierno imaginário 
pascal. Este passo pertence a um longo capítulo do 
êxodo (Ex12) que se ocupou com a narrativa da 
primeira Páscoa Judaica que, segundo a tradição, 
teve lugar aquando da libertação do povo hebreu 
do domínio dos faraós, e que serviu para agradecer 
a Deus o facto de este povo ter sido poupado à vio-
lência da décima praga infringida aos primogénitos 
egípcios. 

«O Senhor disse a Moisés e a Aarão na terra do Egipto: “ […] comer-se-á a carne 
naquela noite; comer-se-á assada no fogo com pães sem fermento e ervas amargas. Não a 
comereis nem crua nem cozida na água, mas assada no fogo, a cabeça com as patas e as 
entranhas. […] Comê-la-eis desta maneira: “os rins cingidos, as sandálias nos pés, e o 

cajado na mão”. Comê-la-eis à pressa.» (Ex12,1-11)

Etimologicamente, «Páscoa» significa passagem (em 
hebraico diz-se «pesah», em aramaico «pasha’», o que 
originou o termo grego «páscha»). Na tradição ante-
rior à bíblica, a Páscoa tinha lugar, tal como hoje, na 
primavera e assumia carácter agrícola, festejando o 
desabrochar da natureza, nomeadamente das searas 
que haviam sido cultivadas. Era, pois, já aí, a festa 
da novidade e da renovação, ou seja, da passagem de 
um estado para outro. Na tradição judaica, Páscoa 
exprime a ideia de passagem do jugo egípcio para a 
liberdade; e na tradição cristã, passagem das amar-
ras da morte para a imortalidade, estados possíveis 
somente através de intervenção divina. Interessante 
será verificar que, tanto num caso como noutro, 
o meio alimentar activa a acção, pelo que iremos 
realçar os alimentos que destacámos do excerto do 
Êxodo com que abrimos o presente artigo, o cor-
deiro/ cabrito, o pão sem fermento e as ervas amar-
gas, víveres pertencentes ao imaginário alimentar 
dos homens e que continuam a assumir, um pouco 
por toda a parte, honras de mesa, não só na Páscoa 
mas também em outros dias assinalados. 
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O cOrdeirO/cabritO

A escolha destes animais para imolar na Páscoa pres-
supõe logo à partida de que estamos diante de um 
povo nómada que se dedicava à pastorícia. O cabrito 
de que nos fala o Êxodo faria parte de tradições 
mais antigas, tendo o cordeiro passado a assumir os 
costumes pascais hebraicos, numa necessária alusão à 
docilidade que este povo desejava experimentar com 
o Deus que os libertara e os haveria de conduzir até 
à Terra Prometida, que já não seria só um paraíso 
bucólico por ali deambularem rebanhos, mas um 
território fértil em leite e mel. De simples animal de 
rebanho e escolhido para imolar na páscoa hebraica, 
o cordeiro, a partir daí, assume toda a simbologia 
religiosa judaico-cristã, porquanto condensa a conti-
nuidade representada em Cristo, o cordeiro de Deus, 
nas palavras de João Batista, como dádiva perene de 
Deus aos homens. Tal simbologia ultrapassa a vida 
mortal, uma vez que o Apocalipse apresenta o cor-
deiro lutando com o dragão, ganhando a este o lugar 
no trono celeste.
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Importa também salientar que o animal a imolar 
não poderia ter qualquer defeito e teria de ser uma 
rês com menos de um ano de idade. Neste caso, o 
texto não fala em primogénito que, como se sabe, 
representava a mais perfeita oferta, apenas realça a 
boa qualidade do que se oferece a Deus. De modo a 
preservar a licitude do acto, a matança não poderia 
ocorrer noutra hora que não fosse o período do cre-
púsculo, que para os samaritanos era entre o pôr-do-
-sol e a noite; e para os fariseus e o Talmud, entre o 
meio-dia e o pôr-do-sol. Os animais eram mortos, 
esfolados e desventrados. As vísceras eram limpas 
e voltavam-se a colocar dentro do ventre. Depois, 
procedia-se à imolação do cordeiro por inteiro 
(incluindo a cabeça e as patas), tendo o cuidado 
de lhe aproveitar o sangue para fins rituais e não 
deixar que se lhe partisse qualquer osso (Colunga e 
Cordero:1967,p.442-3). Estes cuidados redobrados 
nos preparativos garantiam que a oferenda estava 
inteira para entregar a Deus. De tal modo isso assu-
mia importância que a recomendação ia no sentido 
de não deixar sobras para o dia seguinte, a vítima 
teria que ser totalmente consumida, caso sobejasse 
alguma parte queimava-se, para que nada restasse. 
Pensamos que está aqui implícito o princípio da 
totalidade para com Deus. A Deus não se dá uma 
só parte, dá-se tudo. Paulo, mais tarde, viria a usar 
um discurso semelhante, quando afirma que se dava 
«todo» a «todos» pela causa cristã. (1Cor9,22-23).

 
O texto em apreço (Ex12,3-4) começa por descre-
ver as regras de um ritual que se desejava cumprir, 
dizendo que cada casa deveria tomar um animal 
do rebanho e, caso a família fosse pouco numerosa, 
comê-lo-ia na companhia dos vizinhos mais próxi-
mos. Um gesto que denuncia já sentido comunitário 
e de codivisão e em simultâneo realça a temperança 
alimentar, um desígnio bíblico que sublinhamos 
(«calculareis o animal do rebanho conforme o que 
cada um puder comer»). Na tradição judaica exigia-
-se um mínimo de dez pessoas por mesa. Quando 
o número aumentava, os convivas sentavam-se em 
duas mesas, de costas voltadas, como se estivessem 
em duas casas diferentes. Uma prática que galgou 
a história e da qual ainda hoje subsistem reminis-
cências. Poderá não passar de uma curiosidade, mas 
na realidade a «mesa de dez» continua a ser a mais 
procurada na celebração dos banquetes festivos. 

Na tradição anterior à bíblica, a Páscoa tinha lugar, tal 
como hoje, na primavera e assumia carácter agrícola, 
festejando o desabrochar da natureza, nomeadamente 
das searas que haviam sido cultivadas. Era, pois, já 
aí, a festa da novidade e da renovação, ou seja, da 
passagem de um estado para outro.
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Ora, tal como estava previsto, por ocasião da 
primeira Páscoa, Deus mandou que o sangue da 
matança fosse colocado numa bacia e com hissopo 
fossem pintadas as duas ombreiras e o lintel da porta 
da casa onde se comia o cordeiro. «E o sangue será 
para vós um sinal nas casas em que vós estais. Eu 
verei sangue e passarei ao largo; e não haverá contra 
vós nenhuma praga de extermínio, quando Eu 
ferir a terra do Egipto» (Ex12,13). Por este excerto 
se poderá verificar uma prática que revela o valor 
expiatório do sangue, cujos males este líquido exor-
cizava e afastava. A sua marca nas portas selava com 
divindade aquela habitação, tornando-a intranspo-
nível ao Exterminador (personagem misteriosa que se 
encarregava de executar os castigos divinos). 

Estava assim em causa a preservação da identidade 
do povo hebreu, por um lado, e a separação/discri-
minação a que eram votados os egípcios, por outro. 
É possível observar esta presunção de exclusão em 
muitos outros passos bíblicos, cujo estigma da ini-
mizade entre estes dois povos como que perpetua 
para além do tempo. As religiões antigas atribuíam 
ao sangue o poder de afastar as ameaças que pesa-
vam sobre os homens e os animais, razão pela qual 
assumia já um papel tão importante nos rituais de 
sacrifício, pelo valor vital que lhe era concedido. Era 
de tal modo assim que, desde sempre, o judaísmo o 
adoptou como interdito na alimentação, a ponto de 
condenar a pena capital quem o consumisse. Pelo 
contrário, na perspetiva textual neotestamentária, 

o sangue é um alimento disponível, símbolo da 
união, da relação íntima, que alimenta a irmandade 
humana. A relutância do sangue no judaísmo poderá 
ser entendida como uma reação etnográfica, na 
medida em que ainda hoje, sobretudo entre povos 
pastoris, cujo meio de vida depende da posse e do 
acompanhar de manadas nas suas migrações em 
busca de alimento e água, o alimentar-se do leite 
e do sangue fresco, recolhido de modo a que este 
se mantenha vivo e saudável, garante acesso seguro 
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e inesgotável a proteínas animais sem prejuízo do 
rebanho. Por tal motivo, alimentar-se do sangue de 
rezes imoladas ou do sangramento controlado das 
espécies é um comportamento solidamente instau-
rado nas práticas dos povos pastoris, perfeitamente 
documentado e seguramente assente numa tradição 
ancestral. Ainda na atualidade existem povos que 
praticam tais actos, nomeadamente certas tribos de 
África. Assim sendo, os judeus poderiam não ter 
feito mais do que reagir a semelhantes costumes 
(Roscoe:1907,pp93-118).

Porém, os textos do Novo Testamento elevam 
simbolicamente o sangue a substância divina ofere-
cida à humanidade, o que é de si verdadeiramente 
inovador quanto à mensagem de intimidade e de 
afecto que desejam transmitir de um Deus revelado: 
no passado, o sangue estava interdito aos homens, 
pois era exclusivo de Deus; agora, é o próprio Deus 
que cede o Seu sangue como alimento. Este propó-
sito intemporal e universal que saiu da mensagem da 
Última Ceia (a derradeira refeição [páscoa] que real-
mente Jesus comeu com os apóstolos antes de morrer 
para este mundo) reforçou também a centralidade do 
vinho, não só como alimento físico, mas sobretudo 
como bebida simbólica, por ter assumido a condição 
de sangue de um «novo cordeiro», Cristo. No actual 
mundo cristão, especialmente na cultura ociden-
tal, comer o sangue de alguns animais faz parte de 
um quotidiano de certa forma sacralizado que, no 
fundo, faz participar simbolicamente o comensal da 
sua seiva vital. 

De acordo com a tradição judaica, e para vincar 
que se estava no meio de um verdadeiro sacrifício, 
a carne do cordeiro, depois de expurgada de san-
gue, não poderia ser consumida crua nem depois 
de cozida na água, somente depois de cozinhada 
directamente ao fogo (assada/grelhada). Ao ganhar 
a partir desta prática o epíteto de processo culinário 
destinado às grandes ocasiões, o assado simboliza a 
acção do homem cultural, do ser adulto e maduro 
em busca de um Deus que o penetre no mais íntimo 
do seu ser. Tal como o fogo do assado vai pene-
trando o cordeiro silenciado, eliminando por onde 
passa todas as possíveis impurezas, transformando-o 
em substância sápida, que o alimenta e vivifica, tam-
bém o fogo divino trespassa o interior dos homens, 
renovando-os enquanto seres de forte sentido reli-
gioso e espiritual, dando-lhes força para a militância 
sagrada. 
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O alimento cru representa, por outro lado, o estado 
natureza do homem, de certa forma ainda representa 
o caos, a desordem primordial, o homem inculto, 
o homem ainda afastado da beleza do divino. O 
comer um alimento cru na Páscoa representaria 
um recuo para um estado de infantilidade religiosa 
e, por que não dizê-lo, também de ingenuidade 
sociocultural. O cozinhar na água significaria ainda 
utilizar um elemento que na época, além de ser 
um bem escasso, era de muito má qualidade, pois 
não esqueçamos que boa parte da história bíblica se 
desenrola no deserto, pelo que alimento preparado 
em tais circunstâncias resultaria, por um lado, numa 
oferenda pouco digna para Deus e por outro, num 
atentado contra a natureza. Ao excluir a possibi-
lidade de cozinhar em água, o Êxodo demonstra 
como esta, além de dissolver o impuro, assimila, 
neste caso, o essencial, o que resultava numa enorme 
perda. Tal como Mary Douglas (…,p.187) afirmava, 
na água tudo se dissolve, toda a forma se desintegra, 
toda a história é abolida; nada do que pré-existe 
subsiste após imersão, nenhum perfil, nenhum 
sinal, nenhum acontecimento prevalece. A imer-
são, segundo esta antropóloga, equivale, no plano 
humano, à morte, e no plano cósmico, à catástrofe 
que dissolve periodicamente o mundo. Ao desinte-
grar toda a forma e ao abolir a história, a água, ainda 
assim, possui a virtude de purificar, de regenerar e 
de fazer renascer. 

[…] a derradeira refeição 
[páscoa] que realmente 
Jesus comeu com os 
apóstolos antes de morrer 
para este mundo
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Os ázimOs e as ervas amargas  
Estando preparado o cordeiro, a recomendação ia 
no sentido de cada família o comer com pão e ervas 
amargas. O pão já na altura constituía a base alimen-
tar dos homens que por ele matavam e por ele mor-
riam, já que representava a abundância e, como tal, 
a riqueza individual e conjunta. O Egipto não fugia 
à regra. Invocar o pão significava evocar o alimento 
em geral, ou seja o pão assumia a condição colectiva 
de toda a espécie de alimento, o que é nobilitante. 
Quando se ouve da boca de um faminto, “dá-me 
pão”, está a dizer-se: “ dá-me daquilo que certa-
mente tens”. Comer pão era naquela altura sinal de 
sedentarismo, demonstrava elevado nível cultural, 
ao passo que a sua ausência significava nomadismo, 
condição de quem estava próximo da natureza. Na 
realidade, sem se fixar, sem cultivar o ser humano 
não se realiza, pois o reconhecimento dos «outros» é 
feito através da partilha do «pão». Aos homens pri-
vados de tal alimento esperava-os a errância, estado 
que Deus não queria para os hebreus, por isso lhes 
propôs que levassem pão no alforge quando deram 
ordem a sair do Egipto e, bem mais tarde, ofereceu-
-o aos homens na Última Ceia Pascal de Cristo 
transmutado no Seu corpo. Só um alimento como 
este, que tanto beneficia de trabalho humano, pode-
ria ser escolhido para simbolizar o corpo de Deus. 

Ao encontrar-se no final de uma longa linha de 
labor humano, conjugado com as condições da 
natureza, o pão chega, tanto à mesa da Páscoa 
judaica, como da cristã, revestido de sacrifícios. 
Tudo começa no ciclo vital da planta: a preparação 
da terra para acolher a semente, a monda para livrar 
a seara das indesejáveis ervas daninhas, (cf. a pará-
bola do trigo e do joio), o acompanhar o seu cresci-
mento, guardando-a dos predadores. No seguimento 
deste, outro importante ciclo surge: o do cereal 
amadurecido, que começa na sua colheita, escolha, 
descasca e moagem, terminando no ciclo da massa. 
Esta, depois de preparada, e de passar pelo silêncio 
da sua transformação (levedura), será dividida em 
pequenas porções que o fogo haverá de transformar 
em pão, que depois de partido e repartido tantos 
alimenta. 
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Foi pão um dos bens que o povo hebreu não aban-
donou no Egipto quando à pressa se pôs a caminho 
da Terra Prometida em busca da liberdade. E mesmo 
sem ter fermento, não deixou de o fazer. Este pão 
sem levedura ficou conhecido para sempre como o 
pão da pressa, da aflição, da tribulação e da miséria. 
O termo «ázimo» (do grego azumos), que sintetiza 
tais nominações, ficou a perdurar como o pão da 
virtude, da pureza e da integridade. Na tradição 
judaica o fermento passou então a significar impu-
reza, escravidão, pecado, o outro que se rejeita, que 
se abomina, que não nos pertence, que não assume a 
nossa identidade, a corrupção. E, mais tarde, no cris-
tianismo, voltou a ter conotações negativas. Já não se 
tratava de o relacionar com o passado egípcio mas de 
o referir contra as ideias judaicas. Na primeira carta 
que Paulo dirige à comunidade de Corinto (Cor5,6-
8), exortando aquela gente para a prática cristã, usa 
a imagem do fermento e dos ázimos para explici-
tar a sua novidade em matéria de missionação, que 
era de rutura para com o modelo judaico: «…não 
sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a 
massa? Purificai-vos do velho fermento [da corrup-
ção moral], para serdes uma nova massa, já que sois 
pães ázimos [batizados]. Pois Cristo [o verdadeiro 
cordeiro], nossa Páscoa, foi imolado. Celebremos, 
pois, a festa não com o fermento velho, nem com 
o fermento da malícia e da corrupção, mas com os 
ázimos da pureza e da verdade». 

O pão ázimo era próprio da tradição nómada, uma 
vez que resistia mais tempo sem se deteriorar, e os 
camponeses também o consumiam, durante uma 
semana, durante a Primavera, quando iam ao san-
tuário oferecer a primeira colheita da cevada a fim 
de agradecer a Deus a vida devolvida à natureza. Por 
respeito a esta renovação, esses homens abstinham-se 
de comer o pão com fermento da colheita prece-
dente. Com a instalação em Canaã, os israelitas 
adoptaram esta festa agrária e associaram-na à festa 
nómada do cordeiro. Porém, a liturgia israelita pau-
latinamente deixou de valorizar o carácter nómada 
ou agrário da Páscoa para se tornar na festa da liber-
tação do Egipto.  

Além de pão, o cordeiro, segundo a narrativa do 
Êxodo, deveria ser acompanhado à mesa com ervas 
amargas, não que estas fossem naturalmente amar-
gas, mas porque simbolizavam a angústia da escravi-
dão. Estaremos a falar decerto em algumas espécies 
de alface, rábano, entre outras. A estética individual 
e o comportamento que era exigido a quem comia 
não foi deixado ao acaso, porquanto o Êxodo refere 
claramente que a Páscoa é para comer como um 
peregrino, calçado de sandálias, rins cingidos e na 
mão um cajado. Ou seja, a vida do homem na terra 
não passa de uma curta e apressada peregrinação ou 
de uma simples e curta viagem sem retorno, que 
deverá ser preparada com todo pormenor e atenção 
pelas regras, para que o destino venha a ser na reali-
dade o almejado paraíso. 

O pão ázimo era próprio da 
tradição nómada, uma vez 
que resistia mais tempo 
sem se deteriorar, e os 
camponeses também o 
consumiam […]
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Comer hoje em família o cordeiro pascal e o folar, 
em ambiente festivo, é muito mais do que à mesa 
celebrar a memória, é antes presentificar uma rea-
lidade sempre nova, que continua a desafiar para o 
desconhecido. A mesa pascal ao sintetizar a intem-
poralidade conjuga o desejo de liberdade com o 
enigma da imortalidade. 
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À Conversa Com…  
Confraria Gastronómica das 

Tripas à moda do Porto

De forma sucinta defina as linhas mestras 
do património cultural gastronómico/ou de 
produtos que a Confraria Gastronómica das 
Tripas à moda do Porto preserva, investiga e 
divulga. A Confraria Gastronómica das Tripas à 
Moda do Porto defende a autenticidade da cozinha 
tripeira, a promoção regional e internacional do 
prato “Tripas à Moda do Porto” através de mostras, 
concursos ou encontros gastronómicos em restau-
rantes de referência da Cidade, ou ainda a divulga-
ção da investigação gastronómica do Porto (recei-
tuário, técnicas, produtos, cozinheiros) pelo apoio 
de iniciativas dos restaurantes e pela elaboração de 
uma carta gastronómica do Porto.
Nessas iniciativas são debatidos diversos temas cul-
turais, sociais, económicos e políticos relevantes para 
o Norte e para Portugal, através de oradores con-
vidados de diferentes quadrantes nos seus jantares 
mensais.
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Como poderia apresentar a vossa Confraria? A 
Confraria Gastronómica das Tripas à Moda do Porto 
foi criada no ano de 2001 no seguimento da distin-
ção do Porto como “Capital Europeia da Cultura” 
e apresenta como objetivo principal a divulgação do 
prato típico que batizou os portuenses como “tripei-
ros”. Deste modo, pretende realçar o valor gastro-
nómico das Tripas à Moda do Porto, promovendo o 
seu significado histórico, interesse popular, turístico, 
cultural e económico.

Sinteticamente explique a importância do 
vosso produto na alimentação e na gastrono-
mia da comunidade, da região, do país e/ou 
de outros países. As Tripas à Moda do Porto são 
uma iguaria típica da Invicta que resulta da conjuga-
ção de dobrada de vitela, feijão, galinha, enchidos e 
algumas especiarias como cravinho, pimenta preta e 
branca, louro e cominhos.
Um dos espaços de referência no Porto para a 
degustação do famoso prato de tripas é o restaurante 
Líder, do Presidente da Confraria Gastronómica das 
Tripas à Moda do Porto, Manuel Moura. A quali-
dade dos ingredientes é o que diferencia as ofertas 
gastronómicas, nomeadamente, mão-de-vaca, tripas, 
chouriço de vinho, galinha, salpicão, orelheira 
fresca e feijão branco manteiga, e o truque está na 
preparação da iguaria com um dia de antecedência 
e no acrescento de um cálice de Vinho do Porto 
Tawny para retificar o tempero. Outro aspeto a ter 
em conta para a confeção do ex-libris da cidade é a 
nacionalidade das Tripas e a lavagem das mesmas, 
que tem de ser feita com água e limão, escaldadas e 
cozidas durante três horas em água nova. 
As tripas são uma marca dos tripeiros e “fazer das 
tripas coração” é um mito que os portuenses cruzam 
com a realidade.

  
Explique abreviadamente a origem desse(s) 
produto(s) e/ou especialidades culinárias. 
Foram objecto de classificação e/ou certifica-
ção? Segundo reza a lenda, a origem das Tripas à 
Moda do Porto remonta a 1415, quando o Infante 
D. Henrique, vulgarmente conhecido na História 
como Infante de Sagres ou Navegador, precisou 
de abastecer as naus para a tomada de Ceuta na 
expedição militar comandada pelo Rei D. João I. 
Assim sendo, reuniu os habitantes do Porto para que 
oferecessem toda a carne da cidade aos marinheiros. 
Em terra, ficariam só com as sobras - as tripas, pelo 
que os portuenses tiveram a necessidade de inventar 
uma maneira de as cozinhar e, por isso, ganharam a 
alcunha de “tripeiros”.
No entanto, a receita das Tripas à Moda do Porto 
evoluiu ao longo dos tempos, uma vez que o feijão 
só chegou à Europa no século XVII. Até lá, as 
famosas tripas eram servidas estufadas em fatias de 
pão. Na época, os vendedores das Tripas, os tripei-
ros, tinham preocupações com a higiene e limpeza, 

 […] As tripas são uma 
marca dos tripeiros 
e “fazer das tripas 
coração” é um mito que 
os portuenses cruzam 
com a realidade. 



nona arte | 18

que ainda hoje o prato exige, e a venda das tripas 
não era permitida em toda a cidade, sendo que só 
poderia ser feita em açougues ou locais limpos e 
arejados. 
As Tripas à Moda do Porto ganharam novo fôlego 
em meados dos anos 1990, no auge da crise das 
“Vacas Loucas”, que despoletou a união dos empre-
sários da restauração para que a iguaria não caísse no 
esquecimento ou que a sua confeção fosse alterada.

Nos capítulos levados a efeito pela Confraria 
das Tripas à moda do Porto, que propósitos 
privilegiam? O evento mais relevante da Confraria 
é o Capitulo de Entronização de Confrades e Con-
freiras, no qual se assinala a entrada de novos mem-
bros e se realiza anualmente em Outubro. Em 2015, 
o XIV Capitulo vai realizar-se em simultâneo com a 
Gala Infante D. Henrique, na qual vão ser homena-
geadas personalidades de diversos quadrantes que, de 
alguma forma, se destacaram pelo seu desempenho 
profissional e cultural ao serviço da cidade do Porto. 

Para além dos Capítulos enumere outras 
actividades levadas a efeito com regularidade 
pela vossa Confraria. Ao longo do ano, a Con-
fraria organiza um conjunto de momentos temá-
ticos de promoção do prato das Tripas à Moda do 
Porto, nos quais também se debatem diversos temas 
culturais, sociais, económicos e políticos relevantes 
para o Norte e para Portugal, através de oradores 
convidados de diferentes quadrantes para os jantares 
mensais.
O ano de 2015 marca a comemoração dos 600 anos 
da conquista de Ceuta e da sua ligação à tradição 
das tripas, que tem como seu patrono o Infante D. 
Henrique (personalidade marcante na História da 
nobre cidade invicta e de Portugal). Neste sentido, 
os jantares mensais do decorrente ano são marcados 
por diferentes abordagens ao aniversário.
Em Maio, a Confraria Gastronómica das Tripas 
à Moda do Porto organiza a Festa da Partilha em 
parceria com a Câmara Municipal do Porto e Uni-
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versidade do Porto, um evento que se assume como 
um ato de responsabilidade social e de solidariedade 
para todos aqueles (sem exceção) que nela queiram 
participar. Momento no qual se renovam e evocam 
os valores genuinamente tripeiros, entre os quais 
se destacam a generosidade, o desprendimento e a 
partilha dos bens.
Ao longo do mês de Junho, nas Festas Sanjoaninas, 
é reforçada a promoção das Tripas à Moda do Porto 
colaborando com a Câmara Municipal do Porto, e/
ou com a Comissão de Festas da Cidade. Em Julho, 
vai realizar-se um jantar da Confraria em Lisboa, no 
qual a divulgação das Tripas à Moda do Porto ruma 
até a Capital e se realiza uma palestra com o enqua-
dramento histórico da responsabilidade do confrade 
e Professor Manuel Tedim.

A Confraria tem produzido e publicitado tra-
balhos de investigação e promoção dos produ-
tos e do receituário local e regional? A publici-
tação e promoção da gastronómica típica do Porto 
é o nosso principal objetivo e missão. A elaboração 
de uma carta gastronómica da Invicta é um exemplo 
desse tipo de trabalho.

Descreva resumidamente qual o impacto 
dessas actividades, acções e trabalhos junto 
da autarquia, outras autoridades, comunidade 
local e região. As ações e eventos da Confraria 
exaltam a defesa da autenticidade da cozinha tri-
peira, promovem regional e internacionalmente o 
prato e divulgam a investigação gastronómica do 
Porto pelo apoio de iniciativas dos restaurantes.

A Confraria Gastronómica das Tripas à moda 
do Porto 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 Gastro-
nómica das Tripas à Moda do Porto é habitualmente 
convidada para difundir o prato tipicamente “tri-
peiro” quer ao nível regional, como são os casos do 
evento da partilha em Maio (organizado em parceria 
com a Câmara Municipal do Porto e Universidade 
do Porto) e a presença nas Festas Sanjoaninas, em 
Junho, quer nacional, como por exemplo o jantar da 
Confraria em Lisboa.
Os eventos mencionados, entre outros, promovem 
o significado histórico, interesse popular, turístico, 
cultural e económico das Tripas à Moda do Porto.
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Na sua opinião o trabalho desenvolvido pela 
Vossa Confraria é reconhecido na Comu-
nidade e na região? O trabalho da Confraria 
Gastronómica das Tripas à Moda do Porto é bas-
tante reconhecido no Norte e os eventos realizados, 
entre os quais os jantares mensais que, para além da 
promoção do prato típico do Porto, contam com 
oradores convidados de diferentes quadrantes que 
debatem temas culturais, sociais, económicos e polí-
ticos relevantes para o Norte do país, despoletam 
convites e parcerias benéficas para a nossa missão de 
divulgação daquilo que consideramos património 
cultural da cidade – as Tripas à Moda do Porto.
 

A Confraria tem parcerias ou protocolos de 
cooperação com outras Confrarias e/ou Fede-
rações/Associações de Confrarias? Para além 
de fazer parte da Federação Portuguesa das Confra-
rias Gastronómicas, a Confraria Gastronómica das 
Tripas à Moda do Porto atua em sinergia com outras 
Confrarias sempre que necessário, porque exaltar 
e elevar a riqueza da cozinha portuguesa é o nosso 
maior propósito. 

No ano 2000, a gastronomia foi classificada 
como património cultural imaterial. Que 
considerações faz desta classificação? A gastro-
nomia é um património intangível de uma Nação 
e, por isso, a distinção da cozinha portuguesa como 
património cultural imaterial representa um ativo 
para a restauração e promoção do turismo nacional.  
Na sua opinião faz sentido Portugal apresen-
tar uma candidatura da cozinha portuguesa 
como património cultural da humanidade? A 
cozinha portuguesa é única, rica e variada e uma 
candidatura a Património Cultural da Humanidade 
seria uma mais-valia em termos turísticos, culturais 
e económicos. O potencial da cozinha portuguesa é 
inegável – ingredientes, técnicas, paladares, costu-
mes… 
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Como definiria a Gastronomia portuguesa? 
Entre paladares inesquecíveis e sabores memoráveis, 
a Gastronomia Portuguesa é uma junção de técnicas 
e de costumes seculares com toques e ingredientes 
de influências modernas. Portugal tem, sem dúvida, 
uma gastronomia rica e variada que marca quem nos 
visita, a par das restantes riquezas de todo o patri-
mónio.

Que papel considera que a gastronomia de -
sem   penha na promoção turística do País? O 
turismo gastronómico e o enoturismo têm ganho 
cada vez mais importância na promoção de Portugal 
como destino turístico de eleição. 
A gastronomia portuguesa é uma valência turística 
e uma das melhores formas de descobrir a cultura 
e o estilo de vida de um País, proporcionando aos 
turistas experiências e sensações inigualáveis.
Portugal está identificado como um dos melhores 
destinos de gastronomia e vinhos da Europa e a 
cozinha portuguesa deve ser tratada como um pro-
duto turístico-cultural, que traduz e reflete a nossa 
identidade.

Como seria possível conseguir a internaciona-
lização da nossa gastronomia? Como Confraria 
Gastronómica das Tripas à Moda do Porto, promo-
vemos a defesa, valorização e internacionalização 
da gastronomia tipicamente portuguesa, nomeada-
mente, através da divulgação da cozinha típica como 
um produto turístico, da presença em feiras, mostras, 
concursos ou encontros gastronómicos e da difusão 
da investigação gastronómica do Porto (receituário, 
técnicas, produtos, cozinheiros) pelo apoio de inicia-
tivas dos restaurantes e pela elaboração de uma carta 
gastronómica da Invicta.

o que pensa das recentes modificações opera-
das na “Nona Arte”? A “Nona Arte” está agora 
com uma nova dinâmica e alento, adaptou-se às 
necessidades dos leitores, correspondeu às expectati-
vas e criou um conjunto de páginas promissoras que, 
mais do que interessantes, despertam interesses! 
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As Nossas Personalidades
Luíz da Gama Mór

Vice-Presidente da TAP

Como define a importância da gastronomia no contexto 
da nossa sociedade? Com a globalização, o aumento 
dos fluxos turísticos e do intercâmbio entre países, a 
gastronomia ganhou uma enorme visibilidade por-
que é uma maneira de conhecer a cultura de outros 
países, de quem visita se poder dedicar a algo que é 
autêntico e original em cada país, ao ponto de que o 
papel do Chef mudou, ele já é uma “estrela pop”, e 
os media mudaram, existem hoje canais de televisão 
exclusivamente dedicados à gastronomia e muitos 
formatos televisivos de enorme sucesso em que a 
culinária tem o papel principal. Isto comprova que a 
gastronomia é cada vez mais importante.
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Considera que a gastronomia é devidamente aproveitada 
na divulgação do nosso país? Sim, tenho ouvido muitas 
críticas relativas à falta da utilização da gastronomia 
na promoção do País mas acho que, acreditando que 
se pode sempre fazer mais e melhor, Portugal investe 
na gastronomia como parte da sua marca distintiva. 
A gastronomia portuguesa é um elemento distintivo 
muito forte em relação a outros países, equiparando-
-se neste aspecto com o fado e o vinho. São coisas 
únicas que Portugal tem para oferecer, com muita 
qualidade e diversidade  e não se vivenciam em mais 
nenhum lugar do mundo. Estes elementos acompa-
nham a marca Portugal no mundo inteiro e contri-
buem para atrair visitantes, que valorizam depois a 
sua viagem também muito pela gastronomia, sempre 
referida quando mencionam o país no seu boca a 
boca, nas redes sociais ou em blogues, por exemplo. 
É muito raro os que visitam Portugal falarem deste 
país sem referirem a sua gastronomia.

Conhece o movimento das confrarias? Conheço alguma 
coisa e tenho muita curiosidade por esse movi-
mento. Espanto-me com a variedade e quantidade 
de confrarias que existe e com a grande dinâmica 
que revelam.

Pertence a alguma confraria?
Pertenço a confrarias relacionadas com o vinho, 
nomeadamente à Confraria do Vinho do Porto e 
à Confraria da Bairrada. Tenho o título de Grão-
-Cavaleiro da Confraria do Dão.

Como entende o papel das confrarias na nossa sociedade? 
Como observador, penso que desempenham dois 
papéis importantes. O primeiro relaciona-se com 
a preservação da cultura e a transmissão de conhe-
cimentos e tradições de uma geração para a outra, 
mantendo vivos os segredos. Creio que a maioria 
das confrarias, nomeadamente as gastronómicas, se 
organizaram dentro desta vertente, que tem tam-
bém como consequência tornar mais próximas as 
pessoas dentro de determinada comunidade,  o que 
é também uma função social. A segunda vertente, 
que é cada vez mais importante, é a da divulgação e 
promoção do produto a que a confraria se dedica. 

[…] a gastronomia ganhou uma enorme 
visibilidade porque é uma maneira de 
conhecer a cultura de outros países, de 
quem visita se poder dedicar a algo que é 
autêntico e original em cada país […]
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Na sua opinião, hoje em dia o que move alguém a tornar-
-se Confrade? Penso que também coexistem dois 
fatores. O primeiro tem a ver com a reunião de 
especialistas, nomeadamente produtores e comercia-
lizadores. Depois, um segundo conjunto de pessoas 
que procuram as confrarias é constituído pelos con-
sumidores ou amantes do produto, que querem saber 
mais sobre ele e conviver com os que o conhecem 
melhor e têm maior experiência. Não sei se isto 
se pode generalizar, mas pessoalmente é o que me 
motiva.

Num mundo em permanente mudança, quais são na sua 
opinião os maiores desafios que se colocam às Confrarias? 
Diria que este mundo em constante mudança é mais 
uma oportunidade que uma ameaça. Na reali-
dade, o mundo está a tornar-se muito padronizado, 
encontramos as mesmas lojas, os mesmos produtos 
em todo o mundo e as pessoas estão  procurando 
experiências genuínas e originais. Esta é a era das 
confrarias. As pessoas querem experiências originais, 
que elas não encontram com facilidade em mais lado 
nenhum, querem vivenciar uma cultura autêntica, 
que não seja uma uma invenção instantânea para 
satisfação imediata dos consumidores. Estas inven-
ções é que são passageiras, estão sempre a criar-se 
novidades porque elas não têm autenticidade e rapi-
damente saem de moda. Aspetos culturais que são 
originais e autênticos, esses permanecerão e é aí que 
as Confrarias estão.

Conhece a actividade da FPCG? Ainda não tive opor-
tunidade de conhecer em profundidade, nem sabia 
que existia até há 2 ou 3 anos, e fiquei encantado 
com o fato de existir e com o extraordinário tra-
balho que estão a desenvolver. Na TAP, estamos a 
procurar uma maior aproximação com a Federação 
para perceber de que forma podemos fazer mais e 
melhor em conjunto na divulgação das Confrarias 
em Portugal e da gastronomia portuguesa. A TAP 
é a maior montra de Portugal no mundo e temos 
apostado na divulgação da gastronomia portuguesa, 
que inspira as refeições que servimos a bordo dos 
nossos aviões.

Qual a opinião sobre o trabalho desenvolvido? Gosto 
desta busca de parcerias e da abertura para esta no    va 
sociedade que depende da aproximação, de trazer o 
outro. Há uma ideia de Confraria que não é só para 
entendidos e especialistas, passa a ser também para 
levar a experiência ao “outro”, parece-me que é esse 
trabalho meritório que está a ser promovido pela 
Federação e do qual gosto bastante.

Aspetos culturais que são 
originais e autênticos, esses 
permanecerão e é aí que as 
Confrarias estão.
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Chef à Mesa
José Maria Lino

Naturalidade
Salvaterra de Magos
 
Idade
38
 
Prato preferido
Adoro um bom bife de carne portuguesa mal 
passado, claro, mas prefiro uns belos salmonetes 
da nossa costa, assados na brasa com escama e sem 
serem amanhados
 
Doce predileto
Não sou muito guloso, mas não resisto a uma boa 
tarte de amêndoa ou de pinhão

Principais influências
As minhas avós, a minha mãe e todos aqueles cozi-
nheiros desconhecidos que tão bem tratam diaria-
mente a cozinha tradicional portuguesa

Chef de referência
Anthony Bourdain / Vitor Sobral
 
Maior conquista
Poder trabalhar naquilo que realmente gosto
 
O que mais destaca na gastronomia portuguesa
A sua variedade, autenticidade, genuidade e a 
riqueza do sabor dos nossos pratos mais tradicionais.
 

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

Entrada – Torricado à moda do Ribatejo, com lascas 
de lombo de bacalhau;
Prato – Entrecosto frito, com açorda de coentros, 
alho e tomate cereja salteado com manjericão;

Sobremesa – Mousse de laranja, com crocante de 
suspiros.
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Presença na BTL

As Confrarias Gastronómicas de Portugal esti ve-
ram, no passado dia 26 de Fevereiro, no espaço TAP 
na BTL numa grande presença que ficou marcada 
pelo colorido dos trajes, pela diversidade dos pro-
dutos apresentados e pela dignidade da cerimónia. 
O espaço da TAP na BTL foi o palco para a ceri-
mónia de entronização do Vice-Presidente da TAP, 
Engenheiro Luíz Mór, grande anfitrião, não só deste 
momento, mas sobretudo da entrada das Confrarias 
de Portugal na ampla e potencial instituição que é a 
transportadora aérea nacional. Cerca de 30 confra-
rias invadiram o Pavilhão 3 da BTL em direcção ao 
espaço TAP onde os representantes das confrarias 
devidamente trajados, com os seus estandartes e com 
as varas de entronização atribuíram o estatuto de 
Embaixador da Gastronomia Portuguesa ao Enge-
nheiro Luíz Mór. 

Ainda que num espaço de reduzidas dimensões 
para os cerca de 100 confrades presentes e para a 
muita comunicação social presente, foi possível 
realizar uma cerimónia de grande dignidade onde 
as 30 confrarias, em coro, clamaram o orgulho pela 
gastronomia nacional e pelo movimento confrádico 
que a defende. 

O Engenheiro Luíz Mór agradeceu a distinção e 
manifestou que é do interesse da TAP manter esta 
parceria e aprofundá-la de forma a que os turistas 
não conheçam um Portugal tipificado, "pasteuri-
zado" e sempre igual, mas um Portugal genuíno e 
com alma. Manifestamente emocionado, referiu que 
as Confrarias desempenham um papel muito impor-
tante na valorização da gastronomia nacional e na 
afirmação de Portugal como um destino turístico 
que se diferencia de outros convertidos em autênti-
cos parques temáticos. 

A mostra e degustação que se seguiu convenceu 
o público presente, não só pela diversidade, mas 
sobretudo pela genuinidade e qualidade. Foi um 
momento de grande elevação e qualidade em que os 
vídeos das confrarias que já circulam nos aviões da 
TAP foram exibidos para todos os presentes na ceri-
mónia. Este foi o primeiro passo de uma parceria 
que se anuncia proveitosa para ambas as partes e que 
irá dar, brevemente, outros frutos para as confrarias 
e para os territórios que representam. 
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Vestimos Portugal da serra até ao mar,
Vestimos as cores das Serra que no Inverno trajam 
de branco e na Primavera de uma comovente cor

dos rios que, ora correndo em fio, ora em largos lei-
tos, atravessam a paisagem e nos trazem sabores tão 

diferentes da nascente até à Foz, 
das rias que invadem o nosso solo com os seus braços 

de água que espelham a nossa alma, 
das florestas onde sobressaiem as altas e frondosas 

árvores, 
dos vales, das planícies que nos tocam com o seu 

horizonte longínquo, 
do imenso mar que nos seduz e atrai, 

Somos Portugal,
Somos Confrarias,

Deixamos a solidão em busca do grupo amigo, 
coeso e fraterno, 

Trajamos o burel, o linho, a seda, a lã e o veludo
Criamos laços de amizade na distância que nos une
Somos uma força determinada, constante e sobrevi-

vente ao desgaste, 
Acreditamos na vontade, no trabalho fraterno e na 

confiança
Somos Portugal, 

Somos Confrarias,
Pomos sobre a mesa o melhor que há em nós, 
Celebramos à mesa a partilha do que somos, 

Convidamos para a mesa o outro que em nós se 
encontra

Somos Portugal, 
Somos Confrarias, 

Somos Gastronomia,   
Sabemos que o sabor da nossa alma espreita em cada 

receita
Defendemos quem nos deu a riqueza do que pomos 

sobre a mesa

Discurso
Somos Portugal, Somos Confrarias, 

Somos Gastronomia, Somos Portugal!
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Olhamos a tradição com orgulho e veemência, 
Cantamos os sabores das nossas terras, 

Sentimos no sabor da refeição o sentimento de quem 
a fez,

Repartimos a amizade, o amor e a cumplicidade 
pelo imenso mundo que nos rodeia,

Sentimos a humildade do que temos para oferecer e 
a grandeza da gratidão, 

Damos cor, textura, aroma e sabor ao Mapa de 
Portugal

Somos Portugal,
Somos Confrarias,
Somos gastronomia

 Somos o pão, a broa, a carne, o peixe, as frutas, as 
raízes, o vinho que nos alimentaram na penúria, 

Somos o pão doce, os doces dos mosteiros e conven-
tos que na festa alegraram o nosso paladar, 

Somos a genuinidade na penúria e na riqueza sobre 
a mesa , 

Somos o martírio da fome e a abundância da festa, 
Somos a mesa do rico e a mesa do pobre, 

Encontramos a nossa vocação na defesa do que nos 
compõe e orgulha

Sabemos o quanto podemos dar às terras que nos 
viram nascer, 

Somos paladar de um país de horizonte longínquo 
grato pela origem do saber

Criamos sabor na descoberta do que somos, do que 
cantamos, do que rezamos, do que dançamos, do 

que choramos, do que rimos, do que vivemos
Somos gastronomia que atrai o gosto do mundo e 

surpreende quem parte  
Somos alma e corpo de um passado maior que se 

expande no presente  
Somos Gastronomia, 
Somos Confrarias, 
Somos Portugal,
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Prémio Boas Práticas
para a valorização da Gastronomia

1.enquadramentO

A Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómi-
cas agrega cerca de 80 confrarias cuja missão incide 
sobremaneira na valorização das tradições da nossa 
gastronomia enquanto elemento essencial na defi-
nição da identidade nacional. Reconhecida desde 
o ano 2000 como Património Cultural Imaterial, 
a gastronomia assume-se não só parte importante 
do universo cultural nacional, mas também está 
intimamente ligado aos produtos endógenos que 
derivam da prática de uma dieta que é, simultanea-
mente, mediterrânica, continental e atlântica. Assim, 
à enfâse na trilogia do azeite, do trigo e do vinho 
associa-se a riqueza das carnes das raças autóctones e 
a diversidade do mar português. 

Neste contexto, têm vindo a desempenhar as con-
frarias um importante papel na divulgação nacional 
e internacional do importante papel das tradições 
gastronómicas portuguesas. Não só reafirmam pro-
dutos e receitas já firmados na nossa dieta, como se 
preocupam em dar a conhecer outros menos conhe-
cidos, menos valorizados e, em alguns casos, quase 
em vias de desaparecimento. 



nona arte | 30

regulamentO

Artigo 1º (Entidade Promotora)
O Prémio “Boas Práticas para a Valorização da Gas-
tronomia” é promovido pela Federação Portuguesa 
das Confrarias Gastronómicas (FPCG) em parceria 
com a Turismo Centro de Portugal.

Artigo 2º (Destinatários)
O Prémio “Boas Práticas para a Valorização da 
Gastronomia ” é atribuído no final de cada mandato 
(três anos), mediante concurso, e destina-se a todas 
as confrarias portuguesas associadas à FPCG.  

Artigo 3º  (objecto)
Este prémio destina-se a premiar a confraria cujo 
trabalho, esforço e desempenho no decorrer de um 
triénio mais valorize a transversalidade da gastrono-
mia portuguesa. 

Artigo 4º (objectivos)
Com este prémio pretende-se averiguar as boas prá-
ticas desempenhadas pelas confrarias nos seguintes 
âmbitos: 
•  Impacto da actividade da confraria na divulgação 

do produto ou receita.
•  Incentivo à comercialização em território nacional 

e internacional do produto ou receita estimulando 
as economias locais. 

•  Concretização da recolha e inventariação das tradi-
ções culturais associadas à gastronomia local. 

•  Promoção de processos que visam garantir a auten-
ticidade e genuinidade dos produtos.

•  Estímulo à associação entre o património gastro-
nómico e o património histórico e arquitectónico.  

•  Envolvimento da Confraria com a comunidade 
local na realização de actividades que promovam o 
entrosamento entre ambas.  

Para além da prática da divulgação, as confrarias 
centram, igualmente, a sua atenção no retorno que 
as suas práticas podem traduzir para as comunidades 
locais enfatizando o valor económico e comercial 
que vários produtos adquirem no mercado nacional 
e internacional. 

Por fim, sentimos que o movimento das confrarias, 
elegante e entusiástico defensor da genuinidade 
e autenticidade, tem virado a sua atenção para o 
incentivo dos processos de certificação junto da 
produção local. 

Concluímos, portanto, que as confrarias há muito 
que divergem a sua actividade da simples divulgação 
procurando entender sempre a transversalidade dos 
produtos integrando as várias vertentes do mesmo. 
Por estas razões e sabendo do carácter voluntário das 
confrarias onde o empenho resulta do esforço indi-
vidual e comunitário, consideramos que deveria esse 
trabalho ser reconhecido pelo mérito do trabalho 
nas boas práticas da valorização da gastronomia. 

Assim, queremos com a constituição deste prémio 
premiar o esforço das confrarias na valorização das 
nossas tradições gastronómicas. Será, decerto, uma 
forma de incentivar todas as associadas à continui-
dade do seu trabalho com resultados tão profícuos 
na prática de um desenvolvimento sustentável. 
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Artigo 5º (condições de participação)
Podem participar neste prémio todas as confrarias 
associadas à FPCG. 

Artigo 6º (candidaturas e requisitos)
O período de candidatura decorrerá entre 1 de 
Fevereiro e 24 de Abril do terceiro ano do mandato 
em curso e o regulamento será difundido publica-
mente pelos meios aos dispor da FPCG.  

Serão consideradas elegíveis as candidaturas das 
con         frarias que ao momento da entrega das mesmas 
tiverem cumprido o dever de quotização. Todas as  
candidaturas deverão cumprir os seguintes requisitos

a)  identificação da confraria e respectivos órgãos 
sociais em ficha de inscrição dirigido à FPCG

b) descrição dos objectivos da confraria
c)  apresentação dos planos de actividades dos últi-

mos 2 anos
d)  memória descritiva das principais actividades ou 

projectos desenvolvidos (objectivos, parceiros, 
resultados)

Artigo 7º (Critérios de Avaliação)
Cada candidatura será avaliada tendo como base os 
objectivos do prémio agora instituído. 

Artigo 8º (Júri)
O júri do prémio “Boas Práticas para a Valorização 
da Gastronomia” será composto por três elementos: 

a) Um representante designado pela FPCG. 
b)  Um representante indicado pela Turismo Centro 

de Portugal.
c)  Um representante indicado pela Turismo de 

Portugal.

Artigo 9º (Apresentação dos resultados)
Os resultados serão divulgados pelos meios da FPCG 
e serão apresentados em cerimónia pública oficial 
na presença dos promotores deste prémio, em data a 
anunciar atempadamente.

Artigo 10º (Prémio)
Será premiada uma confraria com um prémio 
pecuniário no valor de 1000€, sendo que este mon-
tante deverá ser utilizado em projectos que visem a 
continuidade das boas práticas para a valorização da 
gastronomia. 

Artigo 11º (Disposições Finais)
A participação no prémio implica a aceitação das 
condições expressas no regulamento da iniciativa. 
À FPCG caberá a resolução dos casos omissos, 
mediante despacho do seu Conselho Directivo.
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As Confrarias
no Semanário SOL

Desde o mês de Janeiro que as Confrarias marcam 
presença semanal na revista TABU do semanário 
SOL com a publicação de um artigo que é uma 
viagem pelos sabores portugueses. Assim, os leitores 
ficam a conhecer a história da Confraria, o produto 
ou produtos que esta defende e as particularidades 
da geografia física ou património construído. Os 
artigos são, por isso, um apelo aos sentidos onde a 
gastronomia tem lugar de protagonismo mostrando 
que é o tangível que permite "provar" e "sentir" o 
intangível. 

Através da gastronomia, os leitores têm vindo a 
descobrir não só as tradições culturais, religiosas, os 
monumentos, as paisagens, o saber-fazer, os recur-
sos naturais,como também o excelente trabalho 
que cada confraria tem vindo a desenvolver na sua 
localidade. 
 
Com uma visibilidade nacional, este é um projecto 
reconhecidamente ganhador para as associadas da 
FPCG que se dão a conhecer e mostram o que 
sobressai nas suas localidades de origem. O esforço 
da FPCG irá no sentido de dar continuidade a esta 
parceria de forma a que todas as confrarias possam 
divulgar o que de melhor se faz em Portugal. 
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Confrarias já publicadas:

Confraria do Anho Assado com Arroz de forno
Confraria Gastronómica do Cabrito e da Serra do Caramulo
Confraria do Queijo Serra da Estrela
Confraria do Bucho Raiano
Confraria dos Gastrónomos dos Açores
Confraria da Fogaça da Feira
Confraria das Tripas à moda do Porto
Confraria das Saínhas de Vagos
Confraria dos Sabores da Abóbora
Confraria da Lampreia de Penacova
Confraria da Broa D Ávanca
Confraria Gastronómica de Sever do Vouga
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Assembleia Geral de Março
e Jantar de Reflexão

A Assembleia-Geral que decorreu no passado 
sábado, dia 28 de Março, em terras de Chícharo, na 
Casa Municipal de Alvaiázere permitiu a apresenta-
ção, pelo Conselho Directivo, a todas as confrarias 
presentes do relatório de actividades e de contas 
relativo ao de 2014. Recebidas pela Confraria anfi-
triã, a Confraria do Chícharo, as associadas presentes 
poderem testemunhar o bom acolhimento propor-
cionado.

Cumpridas todas as formalidades da participação das 
confrarias ali representadas, deu-se início à ordem 
de trabalhos tendo a Senhora Presidente da FPCG, 
Olga Cavaleiro, enunciado de forma exaustiva os 
principais pontos de destaque para as devidas infor-
mações à Assembleia.  

A apresentação, discussão e votação do relatório de 
actividades e contas decorreu em clima de tran-
quilidade tendo dominado a confiança das confra-
rias no trabalho que tem vindo a ser desenvolvido 
pelos órgãos sociais.Mais uma vez, foi apresentado 
à assembleia o enorme esforço desenvolvido por 
todos os membros dos órgãos sociais que com custos 
pessoais, financeiros e profissionais têm promovido a 
dinamização do movimento das Confrarias. 
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No final de tão acolhedora assembleia, todos par-
ticiparam no lanche partilhado onde os sabores das 
Confrarias tiveram em destaque. Quase em jeito, 
não de lanche, mas de jantar tal a variedade e quan-
tidade de produtos, o lanche permitiu a confraterni-
zação entre os presentes. 
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O Coro AlvaCanto fechou a primeira parte desta 
jornada com uma viagem pela música portuguesa, 
desde o século XIV ao século XX terminando com 
"Acordai" de Fernando Lopes Graça e José Gomes 
Ferreira. Um momento musical entre confrarias 
onde os confrades puderam apreciar o extraordi-
nário trabalho desenvolvido pelo Coro AlvaCanto. 
Alvaiázere e a sua Confraria mostraram a sua força e 
a sua substância num jantar onde o chícharo domi-
nou a ementa e surpreendeu pela inovação. Legumi-
nosa quase desaparecida da nossa dieta, o chícharo 
tem vindo a recuperar espaço pela mão da Confraria 
que sabe estar a apostar, não só no desenvolvimento 
local, como também na valorização de um produto 
de grande qualidade alimentar.
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Após o jantar, a sobremesa foi duplamente doce com 
a palestra proferida pelo Confrade da Confraria dos 
Ovos-Moles de Aveiro, Paulo Morgado, que nos 
levou por uma "Doce Viagem: produção e utilização 
do açúcar em Portugal". Toda a assistência ficou a 
conhecer os percursos do açúcar e a sua importância 
na doçaria conventual portuguesa. De forma sinté-
tica, mas muito explícita, Paulo Morgado deu uma 
breve, mas rica, lição de história da alimentação 
contribuindo decisivamente para o esclarecimento 
dos presentes. 

Após uma jornada de trabalho e de confraterniza-
ção, podemos afirmar que o movimento das confra-
rias ficou mais rico pelos elos criados em tão profí-
cua assembleia-geral e mais fraterna pela cumplici-
dade conseguida no programa cultural.      
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Decorreu, em plena época da lampreia, promovido 
pelo Município de Penacova um almoço onde o 
arroz de lampreia foi o prato aguardado por todos os 
convivas. Receita que motiva verdadeiras romarias 
gastronómicas ao concelho de Penacova, o arroz 
de lampreia à moda de Penacova é um produto 
de grande importância para a população local não 
só pela importância económica e turística, como 
também pelo património cultural que sugere desde 
as artes da pesca ao saber-fazer que faz com que seja 
um prato tão apreciado. 

O almoço permitiu reunir várias entidades públicas 
e privadas da Região Centro destacando-se a pre-
sença da FPCG e da Turismo Centro de Portugal. 
Também presente, a Confraria da Lampreia mostrou 
aos convidados porque a lampreia é tão apreciada 
aproveitando para esclarecer os convivas dos seus 
principais projectos para o futuro. 

Almoço da Lampreia
Participação da Drª Olga Cavaleiro
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Gala Vinhos do Tejo 2015
Presença do Sr Cruz Marques

A Confraria Enófila Nossa Senhora do Tejo, com o 
apoio  da Comissão Vitivinícola Regional do Tejo, 
convidou a FPCG para a  Gala Vinhos do Tejo 2015 
que teve lugar no dia 7 de Março, pelas 19.30 horas, 
no Convento de S. Francisco, em Santarém. A 
FPCG esteve representada pelo Sr. Cruz Marques da 
Confraria Gastronómica do Ribatejo e Relator do 
Conselho Fiscal da FPCG.
Neste evento, composto por Cocktail, Jantar e 
Cerimónia da Entrega de Prémios foram entregues 
os seguintes Prémios: Tejo Gourmet “5º Concurso 
de Iguarias e Vinhos do Tejo”, Prémios do VI 
Concurso de Vinhos Engarrafados do Tejo, Prémio 
Dinamismo Vinhos do Tejo, Prémio Excelência 
Vinhos do Tejo e Enólogo do Ano Vinhos do Tejo.
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A convite da ACIP (Associação dos Comércio e 
Industria de Panificação), a FPCG integrou o júri do 
Concurso do Melhor Pão-de-Ló e do Melhor Folar 
de Portugal. Dividido por várias categorias (Pão-de-
-Ló húmido, Pão-de-Ló seco, folar doce e folar sal-
gado), os premiados foram escolhidos depois de uma 
apurada selecção em que a Presidente da FPCG, 
Olga Cavaleiro, teve o gosto de participar. 

Este concurso, para além de promover a excelência 
da nossa panificação, foi também uma oportunidade 
dos vários concorrentes conhecerem a diversidade 
do Pão-de-Ló português e do folar, produtos tradi-
cionalmente muito ligados a épocas festivas, nomea-
damente, à Páscoa. A Presidente da FPCG pode 
constatar a presença de alguns confrades de confra-
rias onde o doce domina, sendo possível concluir 
que o movimento das confrarias se liga à defesa da 
qualidade dos nossos produtos. 

É caso para dizer que, com este concurso, a Páscoa 
ficou mais doce!

Concurso do Melhor Pão-de-Ló
e do Melhor Folar de Portugal
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A FPCG marcou presença no seminário “Sável - A 
Afirmação de uma Marca do Tejo”, promovido 
pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, no 
passado dia 21 de março, no Pavilhão Multiusos 
daquela localidade. O primeiro painel, de grande 
qualidade informativa, foi dedicado às particulari-
dades culturais de Vila Franca de Xira, nomeada-
mente, à diversidade da cultura tagana e à identidade 
da Borda d’Água. Falou-se das tradições ligadas à 
Família Avieira e à cultura Varina com uma descri-
ção, ora mais pragmática e dedicada à pesca do sável, 
ora mais cultural e de análise dos traços que ficaram 
dos que migraram de Ovar e da Murtosa para aquela 
região. O protagonismo, contudo, foi do Rio Tejo e 
de tudo o que ele inspira, desde a pesca, a rentabili-
dade económica e o património cultural que inspira.  

No segundo painel, desenrolou-se a intervenção da 
Presidente da FPCG, Olga Cavaleiro, que procurou 
esclarecer os presentes de como uma confraria pode 
ser um parceiro activo no desenvolvimento local. 
Ou seja, procurou-se transmitir que a transversali-
dade da gastronomia serve de impulso ao desenvol-
vimento cultural, económico, social e ambiental. 
Num dos momentos mais interessantes do semi-
nário, Olga Cavaleiro, falou de genuinidade e do 
valor daquilo que nos diferencia como forma de nos 
afirmarmos.

Este segundo painel ficou marcado pelo aponta-
mento de estratégias para o futuro. Assim, para além 
dos vários projectos municipais ali apresentados pelo 
Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila 
Franca de Xira, Alberto Mesquita, a criação de uma 
confraria é um dos objectivos do município que, 
assim, entende estar a contribuir para a afirmação do 
seu território. A cumplicidade, a concordância e o 
interesse de todas as entidades presentes fazem-nos 
pressentir que, muito em breve, teremos uma nova 
Confraria dedicada ao Tejo e aos seus sabores.  

Seminário Sável
Presença da FPCG
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Literatura 
Tradições Alimentares da Páscoa

José Quitério

Livro de bem comer : crónicas de gastronomia portuguesa / José Quitério. 

 Publicação/Produção Lisboa : Assírio & Alvim, 1987.

O dia de Páscoa era uma malhada para os padres. 
Enchiam as queijeiras e chegavam a criar-lhes mofo 
nas arcas os pães-de-ló e os bolos de trigo folhado. 
Os ovos que ajuntavam enfartariam um convento de gulosas
 freiras com os seus capelães durante um trintário.

Aquilino Ribeiro “Terras do Demo”
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A era a principal festa religiosa dos judeus, instituída 
em comemorações da sua libertação do jugo egípcio. 
De entre as diferentes celebrações memoriais avul-
tavam as de índole alimentar. A ceia pascal obedecia 
a ementa obrigatória: o cordeiro ritual, sem defeito, 
macho e de um ano (absque macula, masculus, 
anniculus – êxodo, XII, 5), assado inteiro e sem 
quebratura de ossos, acompanhado de ervas amar-
gas e pão ázimo, simbolizando, respectivamente, os 
primogénitos mortos, a amargura da escravidão e a 
pressa (que nem deu tempo à fermentação) na saída 
do Egipto. Complementados com caldo de maçãs, 
amêndoas, figos e outros frutos cozidos em vinho, 
tudo alegórico ao êxodo, e comido de pé e de bor-
dão em punho, em atitude de quem está para iniciar 
uma viagem.

O cristianismo recebeu do judaísmo a celebração da 
Páscoa, conferindo-lhe, porém novo significado – o 
da festa da ressurreição de Cristo. A mais importante 
festividade do calendário cristão, também tempo 
de confraternização da família, deu origem a um 
ciclo etnográfico específico – o ciclo pascal – cujos 
elementos  constitutivos têm precisamente carác-
ter religioso e familiar. Marcando o fim do longo 
período de jejuns e abstinências da Quaresma, não é 
de surpreender que tantos dos costumes tradicionais 
desta época se prendam com o comer e com o beber.

Na festa pascal, em Portugal, não há, como na 
consoada natalícia, um tão característico receituário 
de pitéus. A família reunida em comunhão física e 
espiritual tanto come, no Alentejo, o borrego ou 
o cabrito, assado ou em ensopado, como na região 
do Porto o lombo de boi (“Boi da Páscoa), o galo 
ou a galinha, ou quaisquer outros pratos generica-
mente de festança, como por exemplo a chanfana 
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e o leitão assado em parte da Beira Litoral. Carne, 
sempre. Veja-se o jantar do padre e acólitos, depois 
da canseira da visita pascal em terra da Beira Alta, 
que Aquilino Ribeiro bosqueja em Terras do Demo: 
“Comeram-lhe as tripa forra caniça refogada, 
cozida, assada, de porco, de vaca, de chibato, caniça 
para todos os paladares. O arroz estava de se trocar 
por um prato dele a imortalidade, o cabrito, rechi-
nado no espeto e picadinho de sal, até fazia cócegas 
na boca”. 

O facto de não haver qualquer fato de peixe na 
indumentária emental da quadra, é absolutamente 
compreensível se nos lembrarmos da abstinência 
quaresmal em relação há carne. O fim da sua proi-
bição era assim traduzido, na Beira Baixa, segundo 
recolha de Jaime Lopes Dias: “ Aleluia, Aleluia, /
Aleluia, que já é festa; / Quem tiver Bacalhau/
Bata com ele na testa”. O excessivo consumo, até 
ao fartum, do outrora amigo do povo, deu ori-
gem à realização em muitas localidades ( José Leite 
de Vasconcelos abona Vila Franca de Xira, Porto, 
Santarém, Alandroal, Alenquer, Figueira da Foz e 
Arcos de Valdevez), do enterro ou “julgamento do 
bacalhau”. Na forma de teatro popular e com mais 
ou menos variações, o réu é sobretudo acusado de 
ter enjoado os estômagos e os paladares durante o 
período quaresmal, delito que quase sempre lhe vale 
a condenação e a sepultura… no bucho dos organi-
zadores da festa.
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Característicos e tradicionais são os “folares”, e deles 
importa falar, seguindo a lição de Ernesto Veiga de 
Oliveira.

FOLAR, em sentido genérico, é todo o presente 
cerimonial de Páscoa, seja ele o que o padrinho dá 
ao afilhado, seja o donativo que se oferece ao padre 
aquando da visita pascal ou “compasso”. Numa 
acepção mais restrita, e que mais interessa para o 
nosso caso, significa um determinado tipo de bola, 
própria do ciclo pascal.

Esta bola apresenta-se em duas variedades funda-
mentais, correspondendo a zonas geográficas defini-
das. Assim, em todo o sul do país, da Estremadura, 
nas Beiras (embora nestas sem carácter de exclusivi-
dade), aparece o FOLAR DOCE. É um bolo seco e 
doce, feito com farinha de trigo, ovos, leite, azeite 
ou banha, açúcar e fermento, temperado com canela 
e erva-doce, e encimado por um ou mais ovos cozi-
dos inteiros, por vezes tingidos, semi-incrustados 
sobre a massa e cingidos sob tiras da mesma que par-
cialmente os cobrem em cruz ou em grade. Exibe 
alguma variedade de forma, consoante as regiões: no 
sul é redondo, na zona de Lisboa tende para o ova-
lado, em certas zonas reveste a forma de coração, no 
Alto Alentejo aparecem configurações zoomórficas. 
Já agora, para não termos a mania que somos exclu-
sivistas, refira-se que se encontram folares muito 
semelhantes noutras culturas, de que são exemplo os 
“cannateddi com leu ova” da Sícilia.

É de tipo diferente do folar de Trás-os-Montes. 
Aqui, o bolo da Páscoa é uma bola redonda em 
que a massa, confeccionada de farinha, ovos, leite, 
manteiga e azeite, alberga no seu interior bocados de 
carnes variadas, sobretudo porco, presunto, chouriço 
e salpicão. E cá temos o FOLAR GORDO, sujeito 
também a variantes de forma e tamanho.

No Entre Douro e Minho, embora possam apare-
cer excepcionalmente estes tipos de folares, o bolo 
pascal é o Pão-de-ló. A sua actual industrialização, 
que faz dele um produto corrente de pastelaria, não 
lhe retira o carácter de manjar típico das refeições 
festivas portuguesas e , nesta área, de bolo cerimo-
nial da Páscoa. Em escala mais modesta, e destinadas 
sobretudo a oferta do padrinho ao afilhado, surgem 
as ROSCAS de pão de trigo, simples ou doces, 
ornamentadas. “Roscas de pão-de-ló, loiro, nevados 
doces rústicos pesam nos açafates das moçoilas ver-
gando ao peso das saias”, evoca Abel Salazar.
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Os OVOS DA PÁSCOA constituem outra das tradi-
ções da festa pascal, comum aos povos das diferentes 
comunidades cristãs. Considerado como o símbolo 
da criação, o ovo ocupou sempre um grande lugar 
nas mitologias antigas. O culto especial por este 
organismo primordial tornou-se, desde os alvores 
da civilização, objecto de uma festividade própria 
que se celebrava no equinócio da Primavera, época 
encantatória em que a natureza se reproduz e se 
renova. Cantos sagrados exaltam a fonte da vida, 
sacrificava-se ao génio criador e os concelebrantes 
ofereciam-se mutuamente, em sinal de amizade, 
ovos pintados de vermelho, cor evocativa da luz e do 
fogo, agentes conservadores da existência.
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Quando a religião cristã se expandiu pelo mundo, 
a festa dos ovos, misteriosa evocadora da vida, foi 
acolhida pelos discípulos de Jesus e ligada à soleni-
dade pascal, fixada no domingo mais próximo do 
equinócio primaveril. A generalizada prudência da 
Igreja, nos primeiros tempos, fez incorporar no seu 
simbolismo os costumes inocentes e significativos 
das eras pagãs, considerados precursores da grande 
verdade. Como no passado, continuaram as oferen-
das de ovos, agora previamente benzidos, recebidos 
com tanto mais prazer quanto o seu consumo era 
interdito na Quaresma. Estes gentis símbolos do 
nascimento e da ressurreição eram tingidos de cores 
diversas, mas o vermelho predominava, seguindo a 
antiga tradição e talvez também para lembrança do 
mistério sangrento da Semana Santa.

Em Portugal, para além das influências cosmopolitas 
que generalizaram o uso dos ovos de chocolate, com 
ou sem confeitos dentro – parece ter sido em França, 
no século XIX, que houve a ideia de substituir ovos 
verdadeiros por ovos de chocolate – os ovos natu-
rais permanecem como presente cerimonial típico 
no Entre Douro e Minho, em Trás-os-Montes e 
nas Beiras. São oferecidos ao padre na visita pascal, 
depois de ele dar a cruz a beijar a todos os familia-
res e de ter provado dos doces e do vinho do Porto 
que lhe apresenta quem pode. Ovos crus, que os 
tingidos (cozidos com casca de cebola ou por outros 
processos de tinturaria caseira) ou os decorados 
com inscrições ou desenhos, obtidos por processos 
tradicionais ou por pintura directa, apenas servem 
para ornamentar a mesa onde se encontra o folar do 
padre, cabendo depois às crianças.

Ainda outro elemento alimentar característico desta 
quadra são as AMÊNDOAS, tradicional confeito 
de Páscoa em Portugal. Na sua forma mais genera-
lizadas, trata-se de sementes de amêndoa revestidas 
por uma camada de açúcar homogénea e compacta, 
colorida e de forma ovóide. Objecto também de 
presente pascal, consagrado nas expressões familiares 
“dar amêndoas”, “comer as amêndoas”.

Concluindo, e citando uma vez mais Ernesto 
Veiga de Oliveira, pode dizer-se que as celebrações 
alimentares da Pascoa em Portugal “representam 
a consagração do ovo, símbolo de fecundidade e 
abundância, nomeadamente no que se refere aos 
folares, dos afilhados e do padre, como espécie 
própria da época em que se verifica a nidificação: 
no Sul do país, e também no Centro – isto é, na 
área dos folares doces – vemo-lo incrustado inteiro, 
como elemento fundamental desses bolos cerimo-
niais característicos; no Norte, e igualmente no 
Centro encontramo-lo como objecto do presente 
cerimonial oferecido ao padre no “compasso”; e no 
Noroeste Atlântico, além disto, no pão-de-ló, que 
nos aparece como uma forma elaborada de o apre-
sentar, de tal modo é notável a densidade em que ele 
intervém”. Por fim, remata o eminente etnógrafo, 
“marcando mais uma vez ainda o carácter especial, 
festivo e cerimonial que o ovo assume na Páscoa, 
em Portugal, encontramos o costume dos ovos tin-
gidos”, podendo também considerar-se as amêndoas 
da Páscoa “pela sua forma e decoração, uma nova 
figuração e consagração do ovo”.

Tradições alimentares, que não elementares, da Pás        -
coa portuguesa.

Aleluia! e bons padrinhos para todos.
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Capítulo da Confraria Fogaça da Feira | 10-01-2015

IV Capítulo da Confraria dos Sabores da Abóbora | 24-01-2015

Cerimónias 
Capitulares

Janeiro
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Capítulo da Confraria Gastronómica do Bacalhau | 24-01-2015

Capítulo da Confraria do Vinho de Lamas | 25-01-2015
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Fevereiro

Capítulo da Confraria do Mel | 21-02-2015

VI Capítulo da Confraria do Bucho Raiano | 14-02-2015
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XXVI Capítulo da Confraria do Queijo Serra da Estrela - Oliveira do Hospital | 21-02-2015

Março

Capítulo da Confraria Gastronómica "As Saínhas" | 08-03-2015
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Capítulo da Confraria Gastronómica de Sever do Vouga | 14-03-2015

XII Capítulo da Confraria da Lampreia de Penacova | 21-03-2015



Capítulo da Confraria do Bolo de Ançã | 21-03-2015



Abril
11 VII Capítulo da Confraria dos Aromas e Sabores Raianos

12 Real Confraria da Cabra Velha – Miranda do Corvo

18 Confraria das Almas Santas da Areosa e do Leitão

24-27 XV Capítulo Confraria da Academia Madeirense das Carnes/ Confraria 

Gastronómica da Madeira

Maio
09 III Capítulo da Confraria das Sardinhas Doces de Trancoso

Confraria do Queijo do Rabaçal

16 VIII Capítulo da Confraria do Pinhal do Rei – Leiria

17 Confraria Gastronómica de Almeirim

23 XVI Capítulo da Confraria Gastronómica do Mar

Junho
06 X Capítulo da Confraria Gastronómica da Gândara

20 IV Capítulo da Confraria Gastronómica do Concelho de Ovar

27 Confraria da Broa de Avintes

Julho
04 IX Capítulo da Confraria do Velhote

11 X Capítulo da Confraria da Broa D´Avanca

25 Confraria do Bodo


