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A gastronomia portuguesa merece o melhor de nós, sobretudo, 

porque em toda ela estão as alegrias e as tristezas dos nossos 

antepassados, as misérias transformadas em virtudes, as 

dificuldades feitas sabor que, não só matou a fome, mas deu 

alento e alegria nos dias de festa.

Pela herança que representa a gastronomia leva-nos a trabalhar 

e a desenvolver projetos que a valorizem e lhe deem o lugar 

de destaque que tanto merece.

Por tudo isto, o Dia da Gastronomia, edição de 2017, foi vivida 

com a pujança necessária do elevado valor que representa e, 

também, com a alegria de quem sabe ter feito o melhor para 

uma verdadeira festa da gastronomia. 

Se no ano anterior, quisemos levar Portugal até Aveiro numa 

grande celebração do melhor que temos e pomos sobre a 

mesa, em 2017, quisemos levar a gastronomia ao Aeroporto de 

Editorial
        
Olga Cavaleiro - Presidente da Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas

Muito feliz e estonteante foi assistir aos muitos 

espetáculos que os grupos de animação 

gentilmente levados pelas confrarias nos 

presentearam.

Lindo, muito lindo, foi sentir a emoção, a 

amizade e a fraternidade num dia que nos 

preencheu a todos ainda com a sensação de 

que muito mais poderíamos e deveríamos ter 

feito.

Não obstante, fizemos, lutámos pelo que 

queríamos que fosse um dia de grande 

celebração.

Fomos grandes porque grandes e fascinantes 

foram as confrarias e respetivos confrades 

que, sabemos, nos deram também o seu 

melhor.

Iremos fazer melhor, pois muito mais merece 

a nossa gastronomia, muito mais merecem 

as nossas confrarias.

Lisboa, grande porta de entrada e de saída 

do nosso país.

Quisemos levar a quem parte a quem chega 

o sabor do nosso Portugal com a certeza 

de que, pelo sabor, também se conquista, 

também se promove o nosso território. 

Numa atitude de grande reciprocidade e de 

dádiva, as confrarias em colaboração com as 

Escolas de Hotelaria da rede do Turismo de 

Portugal ofereceram aos passageiros que por 

ali passaram muitos sabores portugueses. 

Espantados com tal receção, os turistas 

nacionais e estrangeiros deliciaram-se com o 

que lhes foi oferecido.

De lágrima no olho, quem partiu, partiu 

com menos saudade pois um bocadinho de 

Portugal foi no seu coração. 

Maravilhoso foi sentir a ocupação fantástica 

que as confrarias fizeram no átrio do Aeroporto 

Humberto Delgado com todos os seus trajes, 

estandartes, rituais e grande amizade entre 

elas.

Extraordinário foi ouvir todos os presentes 

gritarem “SOMOS CONFRARIAS, SOMOS 

GASTRONOMIA, SOMOS PORTUGAL”. 
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1. De forma sucinta defina as linhas mestras do património cultural 
gastronómico/ou de produtos que a CONFRARIA DOS VELHOTES, 
preserva, investiga e divulga.

A Confraria dos Velhotes, enquanto tal, preserva, divulga e 

investiga tudo o que seja relacionado com o pão doce, que os 

antigos batizaram de velhotes.

E tudo faz para isso e a prova é que ao longo da nossa 

existência, são incontáveis as iniciativas que efetuou, sejam em 

programas da televisão, rádio, textos e a participação em vários 

eventos, tendentes a trazer à praça, algo de concreto sobre o 

fabrico e a origem dos velhotes na nossa vila de Valadares.

Com efeito quase nada existe sobre a origem do nome dos 

velhotes, tendo como certo, baseado em inúmeros testemunhos, 

que eles tiveram a sua origem em Valadares.

ENTREVISTA com...
Confrar ia Gastronómica dos Velhotes

Nós e a Confraria, acreditamos que os velhotes 

se designam com esta palavra, porque feitos 

por gente não muito avançada na idade, mas 

já com alguma, eram estes saboreados na 

altura das Festas a Senhor dos Aflitos, por 

locais e forasteiros que saboreavam, este 

pão doce, referindo-se aos que o fabricavam 

/ são bons, o doce dos velhotes é bom / ( 

referindo-se aos velhotes do único produtor 

da altura, junto à igreja matriz) o doce dos 

velhotes é delicioso e que aliado à sua 

fisionomia, polvilhado pela farinha e algum 

açúcar, ambos de cor esbranquiçada, faziam 

lembrar os velhotes, homens corcovados ou 

não, já portadores de cabelos brancos, de 

pessoas de bonita idade. E assim ficou a 

designação “os velhotes”.

Repito que é o que acreditamos, mercê do 

nosso trabalho de recolha de informação.

Mas para os pessimistas e/ou para os 

menos crédulos, dizemos que não sabemos. 

Sei tão-só que, jogando, com o raciocínio 

descartiano: como-os, logo existem.

Simultaneamente, enaltecemos a gastronomia 

regional, aquela onde estamos inseridos, Vila 

Nova de Gaia e o Porto

2. Como poderia apresentar a vossa Confraria?

A Confraria Gastronómica dos Velhotes é uma 

Confraria oriunda de um grupo de amigos e 

pessoas de bem, que desde março de 1998 

reunia mensalmente, em convívio salutar.

Com o propósito de promover o estudo, defesa 

e divulgação dos velhotes, foi constituída 

em de dezembro de 2002, a Confraria 

Gastronómica dos Velhotes. 

 

Desde a constituição da Confraria, tem sido 

preocupação, nas várias Chancelarias, difundir 

a nível nacional os Velhotes de Valadares, 

fazendo-se representar nos capítulos das 

Confrarias congéneres, editando vídeos, 

colaborando na edição de documentos 

alusivos aos velhotes, divulgando a sua 

história às suas gentes que, de alguma 

forma, defendem e propagam a genuinidade 

deste pão doce.
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  “...e com todos 
os intervenientes 

na área da 
gastronomia, as 

Confrarias tiveram 
e continuam a ter 

um importante 
desígnio neste 
domínio, tão 

acarinhadas...”

A resposta pode ser fácil se lembrarmos 

apenas a subtileza com que o mesmo é feito 

e depois o seu recheio não cremoso mas 

que delicadamente escorre pelas nossas 

gargantas.

Tem a palavra os que o continuam a comer, 

mantendo tradições de várias gerações e 

novas gerações que aprenderam a comer, 

fruto de uma publicidade agressiva no bom 

sentido da nossa Confraria, e que só pela 

curiosidade do nome, teimam em procurá-

lo e depois ficam fãs, do doce, para todo o 

sempre. 

Bom, fala-se muito em cozinha portuguesa 

mas há uma coisa que é mais importante 

ainda que é a maneira de comer à portuguesa. 

Como outrora os pratos andadeiros, que hoje 

nos restaurantes se chamam de económicos, 

as refeições melhoradas que eram ao 

domingo e os pratos de festa.... mas depois 

há a nossa maneira de comer: o pequeno-

almoço, o almoço, eventualmente a merenda, 

o jantar e eventualmente a ceia.

Portanto esse modo de comer, as horas a que 

nós comemos, tudo isso tem que se lhe diga. 

Gostaríamos de dar às gerações vindouras, 

Hoje somos mais de 250 confrades e 

confreiras, efetivos, de honra, aderentes e 

de mérito e continuamos a percorrer o nosso 

País, levando a nossa mensagem.

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

Escrever sobre os velhotes é sempre um 

ato de prazer tão delicioso quanto comer um 

bom velhote. 

Mas o que faz deste doce um produto de 

prazer gustativo que se prolonga por mais de 

130 anos? E tão procurado.

iguarias.

Nós, portugueses, nos quais nos incluíamos, 

estávamos em vésperas, em plena fase de 

perdermos toda essa riqueza do passado. Se 

não corrêssemos rapidamente a salvar o que 

restava, seríamos amargamente acusados 

pelos vindouros, pela inação de ter deixado 

perder o nosso património tradicional, dando 

mostras de absoluta incúria e ignorância. 

Felizmente corremos a tempo e com todos 

os intervenientes na área da gastronomia, 

as Confrarias tiveram e continuam a ter 

um importante desígnio neste domínio, tão 

próximas, a possibilidade de comer como nós 

comemos.

Uma boca de rico pela manhã, uma boca de 

pobre, à noite. 

E nessas ementas tem de figurar sempre este 

legado que recebemos, que são os nossos 

velhotes e apostar na sua boa confeção e que 

eles constem nos cardápios dos restaurantes 

de GAIA, constando nas sobremesas, 

ou oferecendo-os como um miminho de 

Valadares e do Concelho, particularmente 

aos milhares de turistas que nos visitam que 

escolhem pernoitar e degustar as nossas 
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acarinhadas, entre outros pelas populações 

locais e Autarquias, dependendo do sitio do 

País onde nos encontramos, que se esmeram 

em torno da ou das suas Confrarias.

E depois temos um vasto número de fregueses. 

O velhote é como o pastel de bacalhau, um 

prodígio e, de facto, é consensual: come-se 

na taberna, em casa e no hotel de luxo, na 

praia e no campo e exatamente da mesma 

maneira.

Em suma, os velhotes tem uma relativa 

importância, tendo como certo que os 

valadarenses não passam sem eles.

4. Explique abreviadamente a origem desse(s) 
produto(s) e/ou especialidades culinárias. Foram 
objecto de classificação e/ou certificação?

Os velhotes surgiram em Valadares por volta 

de 1880 e desde sempre foram associados 

às Festas a Nosso Senhor dos Aflitos, uma 

das principais festas de Vila Nova de Gaia.

Durante dezenas de anos, eram só vendidos 

num único local, numa padaria junto á Igreja 

Matriz e somente durante os dias da referida 

festa.

Com o decorrer dos anos foram ganhando 

fama e nesses dias de festa, enormes filas 

de forasteiros e locais aguardavam a sua 

vez, para os comprarem e irem para suas 

casas, para os degustarem com as famílias.

Hoje já não é assim, os velhotes vendem-se, 

sobretudo aos fins de semana e em vários 

locais.

Contudo os que guardam a tradição ainda 

os compram na referida padaria, quando 

decorrem as festas. 

Não é um produto com grande expressão 

comercial, sendo um complemento das 

atividades económicas dos seus produtores.

Não foi iniciada até á data qualquer 

classificação ou certificação do produto, tendo 

esta Confraria registado a mesma no INPI.

Será uma tarefa a encarar no futuro, se todos 

o quiserem, por enquanto fazemos jus ao 

lema de que os Velhotes sabem a tradição e 

a tradição sabe a Valadares.

Uma receita com os ingredientes de qualidade 

torna inesquecível a experiência de saborear 

esta delícia da nossa terra, em qualquer 

momento.

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

Os propósitos da nossa Confraria quando 

realiza os seus Capítulos é de se mostrar à 

comunidade local e entronizar confrades e 

confreiras que nos ajudem a prosseguir os 

objetivos da Confraria.

São momentos solenes, a que nos entregamos, 

e colocamos todo o nosso empenho e 

determinação na organização dos Capítulos.

É nossa preocupação publicitar eficazmente 

todos os Capítulos, a fim de que todos tomem 

consciência desse momento, tão importante 

duma qualquer Confraria, a que a nossa não 

é exceção.

Em paralelo, trazemos novos confrades 

para a Confraria para nos acompanharem e 

  “...e nesses dias de 
festa, enormes filas 

de forasteiros e 
locais aguardavam 

a sua vez, para 
os comprarem e 
irem para suas 
casas, para os 
degustarem...”
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Sim, a Confraria, dentro das suas 

possibilidades tem efetuado investigações por 

sua iniciativa tendentes a determinar a data 

em que os velhotes, outrora da “braguesa” 

começaram a ser feitos, já que Valadares é 

o seu berço e o porquê da sua designação.

Os dados apontam para os anos 1880-1890, 

mas esta é uma tarefa contínua, pois muito 

está por fazer.

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

O impacto de toda a atividade da Confraria, 

tem sido uma mais-valia, junto da 

comunidade política e social, nomeadamente 

ao nível regional. Exemplo disso, são as 

várias solicitações que nos têm feito para 

participarmos em eventos, sessões de 

esclarecimento, entre outros. 

E ainda, é de referir as parcerias que 

mantemos com a Câmara Municipal de 

Gaia e Junta de Freguesia local e alguns 

fabricantes, que nos permitem a divulgação 

da autenticidade e genuinidade dos velhotes.

9. A CONFRARIA DOS VELHOTES é 
habitualmente convidada para estar presente 
ou participar em atos promovidos pelo poder 
local, regional, nacional? Em caso afirmativo 
diga quais, como e com que resultados para a 
Confraria.

ajudarem o nosso trabalho de missão.

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

Para além das atividades capitulares, a nossa 

Confraria reúne mensalmente á mesa todos 

os seus confrades e confreiras, por vezes 

trazendo convidados de honra para proferirem 

algumas palavras sobre temas interessantes 

que preocupam a todos e/ou relacionados 

com a gastronomia nacional e local.

Aparece com alguma regularidade em 

programas de televisão e da rádio, tendo 

recentemente integrado o seu doce no 

primeiro de cinco livros editado por Cristina 

Castro, intitulado a Doçaria Portuguesa.

Realiza alguns Capítulos internos e colabora 

em alguns eventos gastronómicos, a nível 

local, regional e nacional.

Ainda não sendo detentora duma sede 

própria impossibilita-nos, por vezes, de novas 

iniciativas, sob sua orientação, lembrando-

nos nesta altura a realização há uns anos a 

esta parte dum velhote com o comprimento 

de mais de 50 metros.

7. A Confraria tem produzido e publicitado 
trabalhos de investigação e promoção dos 
produtos e do receituário local e regional?

a da freguesia e a do Concelho começam 

a ver em nós, uma instituição diferente, é 

certo, mas de grande relevância.

Temos consciência que não só as entidades 

oficiais reconhecem o trabalho feito ao longo 

dos anos pela Confraria como também os 

valadarenses e os gaienses em geral. 

Embora num ambiente mais “fechado”, todos 

começam a referir também o importante 

papel desempenhado pelo elevado número 

de confrarias gastronómicas em Portugal, 

entre as quais a nossa, cuja finalidade é 

a recolha, defesa, divulgação e promoção 

da gastronomia, de um produto ou de uma 

região.  

Sim, a nossa Confraria é habitualmente 

convidada para assistir e/ou participar em 

cerimónias, atos públicos, e eventos de 

diversa ordem promovidos quer pela Câmara 

de Gaia, quer pela Junta de Freguesia, embora 

estes não sejam de índole gastronómica.

Somos convidados, porque somos uma 

Associação sem fins lucrativos e que norteia a 

sua atividade como qualquer outra Associação 

cultural, recreativa ou desportiva.

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

Começamos a ter consciência, ao fim destes 

anos todos de vida, que a comunidade local, 
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Nós fazemos isso, pelos velhotes, o pão 

doce tão caraterístico da freguesia de 

Valadares e dum concelho de Gaia, cuja 

gastronomia se confunde com a do Porto. 

Assim, recebemos convites de vária índole 

que nos são dirigidos e que têm vindo 

aumentar ao longo dos anos.

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

Não temos esse género de parcerias, já que 

à data não vemos necessidade premente 

para que isso aconteça.

A nossa Confraria é somente filiada na 

Federação Portuguesa das Confrarias 

Gastronómicas e apadrinhou a constituição 

das Confrarias da Pedra, do Arroz de Aba 

de Vitela, de Cinfães e mais recentemente a 

Real Confraria Gastronómica das Cebolas, 

do Castêlo da Maia.

A seu tempo e se for o caso e ainda se 

justificar, veremos, lembro por exemplo que 

esta ideia já surgiu  no nosso Concelho, que 

era de formar um movimento que congregasse 

as cinco Confrarias existentes, embora duas 

delas sejam predominantemente culturais e 

que se aliaram à gastronomia e uma outra 

báquica. 

Pontualmente, por nossa iniciativa temos 

chamado algumas Confrarias a colaborarem 

com as nossas iniciativas.

  “...fruto de saberes 
tradicionais que 

atestam a própria 
evolução histórica 

e social do povo 
português...”

12. No ano 2000, a gastronomia foi classificada 
como património cultural imaterial. Que 
considerações faz desta classificação?

As considerações que fazemos desta 

classificação, é as do reconhecimento da 

riqueza e pluralidade da nossa gastronomia.

O Estado português aprovou e bem uma 

resolução que considera a gastronomia 

tradicional portuguesa “um bem imaterial 

integrante do Património Cultural de Portugal”.

O receituário nacional, de acordo com o 

documento, fruto de saberes tradicionais que 

atestam a própria evolução histórica e social 

do povo português, deve ser inventariado 

e difundido por meio de um programa de 

formação a ter lugar junto dos restaurantes, 

considerava a resolução, que visava e visa 

elevar o estatuto da Gastronomia Nacional”. 

Os aplausos de gastrónomos e dos grandes 

especialistas da restauração foram muitos. 

Esta iniciativa colocava-nos de corpo inteiro, 

dentro da Europa dos sabores.

Mais tarde, em 2015, numa altura em que 

há dias oficiais de quase tudo, faltava o 

da rica gastronomia portuguesa, a celebrar 

rotativamente numa capital de distrito no 

último domingo de maio. 

Aprovado sem discórdias ideológicas por todo 

o arco partidário com assento parlamentar, 

o Dia Nacional da Gastronomia Portuguesa 

, há muito reivindicado pela Federação das 

Confrarias Gastronómicas de Portugal e 

pela Associação da Hotelaria, Restauração 

e Similares de Portugal,  é e será o dia 

de tributo aos mais tradicionais produtos e 

sabores do país irá passar a ser comemorado 

anualmente.

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

Nunca se falou tanto de gastronomia, como 
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nos dias que correm, por vários atores a 

ela ligados, desde logo pelas Confrarias de 

Portugal, que orgulhosamente são um dos 

guardiões da nossa cozinha.

A gastronomia como um produto, ou mesmo 

um atrativo de uma determinada localidade, 

é muito importante do ponto de vista turístico, 

pois apresenta novas possibilidades, na 

verdade, não tão novas, mas nem sempre 

bem exploradas, que são as diversas formas 

de turismo voltadas para as características 

gastronômicas de cada região.

Contudo, só muito recentemente a gastronomia 

começou a ser encarada como património. 

Distinga-se, antes de mais, ‘gastronomia’ de 

‘culinária’. Culinária é termo mais relacionado 

com a cozinha, com o modo de preparar 

os alimentos; gastronomia é mais a sua 

degustação, o prazer da comida, a apreciação 

dos sabores. Na verdade, o Dicionário da 

Academia define gastronomia como a «arte 

de comer bem, de saber apreciar os prazeres 

da mesa e de saborear os alimentos com 

deleite, com prazer», enquanto que culinária 

é a «atividade, arte ou técnica que consiste 

em preparar alimentos, em cozinhar».                                                

                                                            

A noção de património implica, mormente 

pela sua etimologia, uma conotação temporal, 

de herança, de algo que passa de pais para 

filhos e que, por isso, deve ser salvaguardado, 

transmitido puro. Aplicada à gastronomia, 

desperta, de modo especial, quando as 

populações se apercebem de que, perante 

a globalização, perante a possibilidade de 

se degustarem os mesmos comeres com 

os mesmos sabores em todas as partes do 

mundo, havia a necessidade de proclamar 

identidades, de mostrar como cada região 

tinha, afinal, de acordo com a sua geografia, 

os seus hábitos e tradições, sabores 

diferentes, que já seus avós conheciam e 

preparavam. Os ‘sabores’ passaram, pois, a 

ser encarados como património – a preservar 

e a valorizar.  

O reconhecimento de um tal valor às 

artes culinárias cria responsabilidades 

acrescidas no que respeita à defesa da sua 

autenticidade, bem como à sua valorização 

e divulgação, tanto no plano interno quanto 

internacionalmente, reconhecendo-se que 

neste sentido, tem vindo a ser desenvolvido 

um conjunto de ações visando inventariar, 

valorizar, promover e salvaguardar o 

receituário português, com o objetivo primeiro 

de garantir o seu caráter genuíno e ainda, a 

que se transmita às gerações vindouras. 

Em face do exposto, todos sabemos da 

riqueza única da nossa gastronomia, pelo que 

esta Confraria vê com justeza, se a houver, 

duma candidatura da cozinha portuguesa 

como património cultural da humanidade. 

14. Como definiria  a Gastronomia Portuguesa?

Há excelentes gastronomias a nível mundial, 

mas diríamos que a nossa é das mais plurais e 

das mais apreciadas. No mundo e sociedades 

atuais, sujeitos a forte globalização, os hábitos 

e costumes da alimentação fazem parte da 

identidade mais significativa de um povo.

“Diz-me o que comes e como o preparas e dir-

te-ei quem és, continua, mesmo num mundo 

submetido à mais insidiosa padronização, a 

constituir a pedra de toque do modo de estar 

e de se encarar a vida coletiva.

A nossa gastronomia é rica dada a diversidade 

portuguesa, a propósito das influências 

mediterrânica e atlântica.

Esta diversidade constitui a base da grande 

riqueza gastronómica de Portugal, que se 

expressa no que se usa designar por cozinha 

regional. 

É assim que, fruto da localização geográfica 

  “...inventariar, 
valorizar, 

promover e 
salvaguardar 
o receituário 

português, com o 
objetivo primeiro 
de garantir o seu 

caráter genuíno ...”
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e encontros culturais, podemos encontrar, em 

cada região, um conjunto de pratos típicos 

tradicionais, que muitas vezes, recorrendo 

a subtis diferenças, utilizam as mesmas 

receitas. 

Por isso podemos dizer que do que dispomos 

é de um conjunto de cozinhas regionais que 

enformam a cozinha nacional, patente na 

recriação dos pratos tradicionais em alturas 

festivas, de acordo com as tradições familiares 

próprias de cada região. 

Para além das especificidades regionais, há 

que ter em conta a forma como se confecionam 

as receitas, que passam de “boca em boca” 

ou através da experiência de cozinha dos 

antepassados. 

A diversidade e a riqueza da cozinha 

portuguesa expressa-se à volta da mesa, 

tendo a família e amigos como elementos de 

convocação e de transmissão.

Os pratos típicos são a representação visível da 

nossa identidade gastronómica, representados 

quer nas celebrações festivas como o Natal e 

a Páscoa, quer em festividades locais, onde 

se convocam as tradições na preparação dos 

alimentos, estabelecendo uma estreita e forte 

ligação entre “festas e comeres“.

É o exemplo da ligação das castanhas ao S. 

Martinho, das sardinhas assadas aos santos 

populares, dos folares à Páscoa, do bacalhau 

e rabanadas ao Natal, dos velhotes ao Senhor 

dos Aflitos, etc. 

15. Que papel considera que a gastronomia 

desempenha na promoção turística do País?

A gastronomia desempenha mais do 

que nunca, um papel fundamental, diria 

imprescindível, na promoção turística de 

Portugal.

Em cada região do País, em cada canto de 

beleza citadina, ou em meios rurais como as 

nossas belas aldeias, para além de mexer 

com a economia local, faz encher o ego e 

a boa disposição a todos os seres humanos 

com a diversidade dos nossos alimentos, a 

boa mesa.

Desde logo os peixes e mariscos, o célebre 

bacalhau feito de 1001 maneiras, as carnes, 

os queijos, o azeite, as frutas e legumes que 

proporcionam excelentes pratos gastronómicos 

assentes em receitas algumas delas muito 

antigas, não esquecendo os belíssimos 

vinhos e outras iguarias, tais como a doçaria 

tradicional e conventual. 

Temos de tudo um pouco, com sabores e 

17. O que pensa das recentes modificações 

operadas na “Nona Arte”?

Compreendemos as modificações produzidas.

A revista possui um design apelativo e de 

fácil consulta, mas só a podemos ler através 

da internet, ou imprimindo-a, o que não é a 

mesma coisa.

É nossa opinião que a direção da FPCG 

devia de a voltar a editar em suporte de 

papel, ou seja uma revista física, como era 

anteriormente.Há inúmeras razões para o que 

pensamos, desde logo senti-la nas mãos.

Mas outras há: muitos confrades e confreiras 

gostariam de as colecionar, bem como a 

revista em suporte de papel poderia estar 

exposta em feiras de gastronomia, hotéis, 

eventos turísticos, restaurantes, postos de 

turismo, municípios e juntas de freguesia, ou 

seja locais que podem alavancar a divulgação 

do movimento confrádico e tudo o que lhe 

concerne.

Para que ela seja viável economicamente, 

não sendo fácil, devia de se conseguir o apoio 

anual, renovável ou não, dum patrocinador 

ligado à área de alimentação ou restauração 

que pudesse assegurar a sua viabilidade.

saberes inigualáveis, tudo o que seja bom, 

alegra o coração e enche maravilhosamente 

as barrigas dos mais reticentes, desde logo 

os estrangeiros que se deliciam com o que 

lhes é apresentado.

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

É um caminho difícil, mas julgamos que a 

nossa cozinha começa cada vez mais a ser 

conhecida internacionalmente, seja através 

das Confrarias, mas particularmente pela 

ação das entidades oficiais do turismo e 

a alguma publicidade institucional nesse 

sentido, associando-se a este país de sol, 

praias e rios, e de temperaturas amenas, a 

diversa gastronomia e também os excelentes 

vinhos. 

Prova disso, são os turistas que quando 

abordados, referem a gastronomia, como um 

dos fatores que escolheram para visitar o 

nosso País.

Mas esta é uma tarefa que não tem fim, já 

que se deve continuar o trabalho promocional, 

do nosso País, afinal o turismo é o nosso 

“ouro negro”.
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À mesa com Portugal
por Olga Cavaleiro

De que falamos quando falamos de gastronomia portuguesa?

Na difícil tarefa de caracterização, dizemos que é a arte e o 

engenho de quem com pouco faz muito e do muito multiplica 

para o dobro, como tão bem mostra a exímia e detalhada 

utilização do porco. É o aproveitamento necessário de tudo o 

que a natureza nos dá, com as devidas matizes geográficas 

e culturais resultam em resultados tão diversos como o que 

acontece com os queijos curados ou os buchos. Jean Anthelme 

Brillat-Savarin escreveu “diz-me o que comes e dir-te-ei quem 

és” como se a alimentação do povo fosse um espelho, um 

retrato, uma representação daquilo que um povo é.

Uma representação não a preto e branco, sem cheiro ou 

textura, mas tão colorida quanto as cores nos permitem pela 

utilização dos diversos produtos da terra, tão aromática quanto 

a utilização dos azeites, das ervas, dos temperos, dos vinhos, 

tão palpável quanto o prazer que nos provoca pelo trincar, 

mastigar ou deglutir das diferentes texturas.   

A gastronomia nacional representa não só o aproveitamento 

dos produtos da nossa terra, mas está ligada 

às tradições do povo português ao ligar-se 

à religiosidade ou paganismo das nossas 

comunidades locais. Não resulta de um 

processo anónimo, sem marca, mas traduz 

a forma de vida de um povo, a sua crença 

num Deus ou em deuses, a obediência a 

um calendário, a inclusão ou exclusão de 

produtos.

Diz-nos isso o excesso do Carnaval que 

no Sabugal assume a forma de bucho que 

se come com pujança no Domingo Gordo; 

a regra da Quaresma exemplo de como a 

religião põe termo ao extensivo e abusivo de 

comeres gordos e avantajados; os folares, o 

anho ou o cabrito da Páscoa; os bolos do 

Espírito Santo que relevam antigas crenças 

pagãs; as tradições do vinho em Novembro e 

a glória e abundância da Ceia de Natal.

Para cada época, cada crença, cada pausa, 

tem cada região portuguesa as suas tradições 

gastronómicas que traduzem na gastronomia 

crenças culturais, sociais ou religiosas. 

A alimentação acompanha um povo a cantar, 

a bailar, a rezar, a trabalhar, está em todos 

os actos da sua vida e o povo sabe traduzir 

na sua alimentação as suas necessidades, 

as suas alegrias, as suas tristezas, as suas 

devoções, as suas obrigações para com os 

outros e para com a divindade. É, portanto, 

o intangível que se encontra no tangível, no 

concreto do sabor, do aroma ou de alguma 

textura que nos encanta.

A gastronomia reconhecida como património 

cultural imaterial é uma vasta, rica e 

complexa teia de elementos que de forma 
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física, objetiva e sensorial refletem a história 

e cultura de um povo que, de forma natural, 

se foi transmitindo ao longo de séculos de 

geração em geração. 

Encontramos esse intangível nas vestes, 

nas orações, nas músicas, nas técnicas 

de pastoreio, nas práticas agrícolas, nas 

mezinhas, nas superstições, nas danças, nas 

tradições religiosas, em suma, em tudo o que 

se cruza com a gastronomia.

A gastronomia é o intangível que se come 

no tangível dos alimentos, das receitas e dos 

produtos. Sem dúvida, gastronomia é cultura 

que dá sabor à nossa vida. 

Escola de Hotelaria e Turismo de Setúbal

1. Confraria do Cabrito Estonado

2. Confraria da Marmelada de Odivelas

3. Confraria do Vinho Arinto de Bucelas

4. Confraria do Vinho de Carcavelos

As Confrarias 
nas Escolas de Hotelaria e 
Turismo de Portugal
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Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste

1. Confraria da Doçaria Conventual de Tentúgal

2. Real Confraria do Maranho

3. Confraria da Aguardente DOC da Lourinhã

3

Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa

1. Confraria da Doçaria Conventual de Tentúgal

2. Confraria Gastronómica de Almeirim

3. Confraria do Vinho de Lamas e Confraria da Geropiga
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ESPECIAL

DIA
NACIONAL
DA
GASTRONOMIA

Escola de Hotelaria e Turismo  de Viana do Castelo

1. Confraria da Lampreia de Penacova

2. Confraria do Presunto e da Cebola do Vale do Sousa

3. Confraria Gastronómica As Saínhas de Vagos
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CONFERÊNCIA DE IMPRENSA

A Conferência de Imprensa para apresentação do Dia Nacional 

da Gastronomia realizou-se no dia 17 de Maio no Terreiro do Paço 

em Lisboa, para além da presença das Confrarias que mais uma vez 

nos presentearam com os sabores de Portugal, estiveram presentes o 

Presidente da Turismo de Portugal Dr. Luís Araújo e o Secretário de 

Estado da Agricultura e da Alimentação Dr. Luís Medeiros Vieira.

AS CONFRARIAS NO CONTINENTE

Numa iniciativa de divulgação sem precedentes, o Dia Nacional da 

Gastronomia começou a ser celebrado uma semana antes do dia 28 

de Maio. Nos Continentes desde Matosinhos até Lisboa, esta acção de 

divulgação das Celebrações do Dia Nacional da Gastronomia foi uma 

acção de charme em que as Confrarias para além da divulgação das 

iniciativas a desenvolver no âmbito do Dia Nacional da Gastronomia 

promoveram os melhores produtos gastronómicos portugueses 

junto do público frequentador dessas grandes superfícies comerciais, 

promoveram degustação dos bons produtos que defendem e animaram 

esses espaços com a presença de grupos musicais.

Foi uma celebração da gastronomia portuguesa nos 20 e 21 de Maio 

em Matosinhos onde estiveram presentes as Confrarias: Confraria das 

Tripas à moda do Porto e a Confraria da Fogaça da Feira no dia 20 de 

maio, e as Confrarias do Anho Assado com Arroz de Forno, Confraria 

do Presunto e da cebola do Vale do Sousa e a Confraria do Pão, Regueifa 

e Biscoito de Valongo no dia 21 de Maio.

No dia 22 a iniciativa realiza-se no Continente de Aveiro com a presença 

das Confrarias: Confraria Gastronómica O Moliceiro, Confraria 

Gastronómica As Saínhas de Vagos, Confraria dos Sabores da Abóbora, 

Confraria da Broa d´Avanca.

No dia 23 em Coimbra, estiveram presentes as Confrarias: Confraria 

da Doçaria Conventual de Tentúgal, Confraria dos Carolos e Papas de 

Milho, Confraria do Vinho de Lamas.

No dia 24 em Leiria, as Confrarias do Chícharo e as Confrarias do 
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DISCURSO DE ABERTURA
DO DIA NACIONAL DA GASTRONOMIA PORTUGUESA

Dra. Olga Cavaleiro_ Presidente da FPCG

Bucho Recheado de Pedrogão Grande e Confraria do Cabrito Estonado.

Na sexta-feira dia 26 de Maio a iniciativa tem a sua grande apoteose 

no Continente do Colombo com a presença das Confrarias: Confraria 

da Gastronomia do Ribatejo, Confraria Gastronómica O Moliceiro, 

Confraria da Doçaria Conventual de Tentúgal, Real Confraria do 

Maranho, Confraria Gastronómica da Amadora, Confraria do Queijo 

Serra da Estrela e Confraria do Queijo de S. Jorge.
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nossos primeiros agradecimentos vão para a ANA 

Aeroportos, representada nesta cerimónia, pelo 

seu Presidente do Conselho de Administração, DR 

Ponce Leão. Trazer a gastronomia portuguesa até 

ao Aeroporto Humberto Delgado foi uma grande 

aventura que valeu muito a pena. 

Os pontos de chegada têm sempre um ponto de 

partida. Obrigado ao Turismo de Portugal, na 

pessoa do seu Presidente, DR Luís Araújo e da 

Senhora SE do Turismo, Dra Ana Mendes Godinho, 

por acreditarem que na força destas celebrações, 

obrigado por nos permitirem ter um ponto de 

partida. 

Na DGADR tivemos desde o início da construção 

da ideia dia da gastronomia, um parceiro amigo e 

muito activo que deu rosto à tradição gastronómica 

portuguesa tantas vezes falada, mas nem sempre 

devidamente identificada. A plataforma do 

tradicional.pt está a ser sucesso. Obrigado Sr 

Secretário de Estado da Agricultura e da Alimentação, 

Dr Luís Medeiros Vieira.    

Ainda que sob a alçada do Turismo de Portugal, o 

esforço e o empenho quase devotos, dos directores, 

feitas ao sabor de lágrimas se tenha já diluído na 

passagem de um Portugal em permanente cais de 

embarque, atrevo-me a dizer que, ainda hoje, quando 

partimos, lá longe, a primeira coisa de que sentimos 

saudades antes mesmo do pai e da mãe é da comida 

que nos aconchega a alma, mais do que o estômago. 

Tinha, pois, razão Fialho de Almeida. 

Mas hoje Portugal, é orgulhosamente país de 

chegadas, é país de acolhimento a muitos turistas 

que vêm à procura de um país singular porque, 

apesar de pequeno, é manta de retalhos na geografia, 

na cultura, na história e também na gastronomia. 

Mal andamos para o concelho vizinho são diferentes 

os cheiros, os aromas, as texturas que se encontram 

sobre a mesa. A gastronomia já não engana a saudade 

de quem parte, mas cria saudade a quem nos visita e 

sente à mesa o abraço de um Portugal de inusitados 

sabores. 

Por tudo isto, fez sentido este desafio de celebrar 

o segundo dia da gastronomia no mais icónico e 

importante lugar de partidas e chegadas de Portugal. 

Sobretudo, porque sabíamos desde a instituição 

pela Assembleia da República, em 2015, do Dia da 

Gastronomia, que o próprio dia era, não um ponto 

de chegada, mas um ponto de partida. Por isso, os 

Estimadas Confrarias,

Senhores e Senhoras,

Outrora quando as partidas e as chegadas eram feitas 

ao sabor das lágrimas salgadas era a alimentação 

consolo para as saudades difíceis de esconder. Era 

o cheiro do pão acabadinho de fazer ou o sabor do 

arroz doce feito lá longe que enganava a revisitação 

constante das recordações da família deixada para 

trás. Fugia-se à saudade construindo, na diáspora, 

a memória alimentar da terra. Memória que era 

construída, não na solidão das lágrimas, mas 

sempre na alegria de uma mesa plena de risadas e de 

cumplicidade. 

Durante anos foi assim, a gastronomia portuguesa 

ia na algibeira de cada português que saltava a 

fronteira e arriscava oportunidades melhores. Tanto 

era que deu fruto maduro o chamado mercado da 

saudade dos chouriços, dos queijos, dos vinhos, dos 

doces, das frutas, de tantos outros produtos plenos 

de portugalidade, sobretudo, pelo receituário das 

nossas matriarcas, grandes escrivãs que, na oralidade 

do pote, desenharam o que chamamos hoje de 

gastronomia portuguesa.    

Ainda que os tempos das partidas e das chegadas 

Sr. Presidente do concelho de administração da ANA 

Aeroportos – Dr. Ponce de Leão

Sra. Presidente da Federação Portuguesa das 

Confrarias Gastronómicas – Dra. Olga Cavaleiro

Vice Presidente AHRESP – Dr. Paulo Mendonça

Sr. Secretário de Estado da Agricultura e da 

Alimentação - Dr. Luis Medeiros Vieira

Sr. Presidente do Turismo de Portugal -  Dr. Luís 

Araújo

Presidente do IVDP - Dr. Manuel Cabral

Vice Presidente do Turismo do Centro de Portugal – 

Sr. Jorge Loureiro

Sr. Presidente do Conselho de administração  dos 

CTT  - Professor António Gomes da Mota

Sra Secretária de Estado do Turismo

Sr Secretário de Estado da Agricultura e Alimentação

Sr Presidente do Turismo de Portugal

Sr Presidente do Conselho de Administração da  

ANA Aeroportos

Sr Presidente do Conselho de Administração dos 

CTT

Sr Presidente da AHRESP 

Senhores Vice-Presidente da AHRESP

Senhores representantes dos parceiros e 

patrocinadores do dia da gastronomia
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tempos em que o dia da gastronomia era apenas uma 

ideia para um bom ponto de partida. 

À TAP, parceira que nos ajudou há muito a pôr 

a gastronomia a cruzar os céus do mundo, o 

nosso agradecimento por mais uma importante 

colaboração.

Por último, não menos importantes, mas direi até 

determinantes, dirijo as últimas palavras às seguintes 

entidades:

- À AHRESP parceira sempre cooperante nesta 

aventura, agradeço ao Senhor Comendador Mário 

Pereira Gonçalves, seu presidente. Uma palavra 

de grande amizade para o Dr Paulo Mendonça, 

coordenador da gastronomia na AHRESP, o nosso 

muito obrigado pela cumplicidade

- À No more, parceira que viveu todos os momentos 

deste segundo dia da gastronomia, um agradecimento  

muito particular.

- Às Confrarias, parceiras diárias sempre dispostas 

a colaborar com presença, reciprocidade e 

generosidade um muito obrigado do tamanho do 

Portugal que nos une! 

Neste dia de celebração nacional, digo VIVA A 

GASTRONOMIA PORTUGUESA!

formadores e alunos das Escolas de Hotelaria e 

Turismo de Coimbra, Lamego, Porto, Viana do 

Castelo, Setúbal e Lisboa, levam-me a dizer Muito 

Obrigado! A eles ficamos a dever esta magnífica 

exposição que se come e que se bebe. Obrigado por 

terem acreditado e interpretado tão bem esta ideia. 

À Turismo Centro de Portugal, aqui representado 

pelo seu Vice-Presidente Jorge Loureiro, ao 

Programa Portugal Sou Eu, aqui representada por 

Branca um obrigado pelo contributo na descolagem 

desta grande aventura. 

A colaboração com o Clube de Produtores do 

Continente animou Portugal no decorrer da última 

semana, levámos a gastronomia desde Matosinhos 

até Lisboa e hoje aqui estamos com a pujança da 

boa produção nacional. Obrigado Sra Presidente, 

Ondina Afonso!

Com grande tradição de apoio da gastronomia 

portuguesa, vamos hoje assistir ao lançamento do 

segundo postal inteiro dedicado ao Dia Nacional 

da Gastronomia. Por nos permitir fixar na filatelia 

a importância desta causa, o nosso sincero obrigado 

Sr Presidente dos CTT, Professor António Gomes da 

Costa.

Ao Instituto dos Vinhos do Douro e Porto, aqui 

representado pelo Dr Manuel Cabral, o meu sempre 

obrigado pela companhia sempre presente desde os 

As celebrações do Dia Nacional da Gastronomia Portuguesa 

2017, decorreram na principal porta de chegada e partida do 

nosso País - o Aeroporto Internacional de Lisboa - um dia 

pontuado com diversos momentos onde a animação, o colorido 

dos trajes e a partilha dos sabores de Portugal foram seguramente 

o que retiveram todos os que chegaram ou partiram naquele dia 

28 de Maio. O Desfile das Confrarias abriu o vasto programa 

do dia 28, acompanhadas pelo Grupo Folclórico do Minho, 

as Confrarias percorreram o espaço Exterior do Aeroporto e 

anunciaram que este seria um dia diferente, entretanto no Átrio 

do Aeroporto já se preparavam os momentos Institucionais: a 

Sessão de Abertura pontuada pelas palavras do anfitrião: Sr. 

Presidente do Conselho de Administração da ANA Aeroportos – 

Dr. Ponce de Leão da Sra. Presidente da Federação Portuguesa 

das Confrarias Gastronómicas – Dra. Olga Cavaleiro e do Vice 

Presidente AHRESP – Dr. Paulo Mendonça usaram ainda 

da palavra os Sr. Secretário de Estado da Agricultura e da 

Alimentação - Dr. Luis Medeiros Vieira e a Sr. Secretária de 

estado do Turismo Dr. Ana Mendes Godinho. 

Dia Nacional da 
Gastronomia
Aeroporto de Lisboa - 28 de Maio de 2017
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CERIMÓNIA OPTIMUS CONVIVA Após os discursos realizou-se a Cerimonia de 

Optimus Conviva onde as Confrarias presentes 

puderam agraciar as entidades com esta Insígnia 

que os designa como embaixadores da Gastronomia 

Portuguesa. Bem alto, gritaram as Confrarias de 

Portugal na atribuição da Insígnia OPTIMUS 

CONVIVA ao Sr Secretário de Estado da Agricultura 

e da Alimentação, Dr Luís Medeiros Vieira, ao Sr 

Presidente do Turismo de Portugal, Dr Luís Araújo, 

Sr Presidente do Conselho de Administração da ANA 

Aeroportos, Dr Ponce de Leão e ao Sr Presidente do 

Conselho de Administração  dos CTT, Professor 

António Gomes da Mota.

Grande momento que encheu de cor o Aeroporto 

de Lisboa com todos os estandartes a dignificarem 

a cerimónia este momento sempre emotivo deu o 

mote para a apresentação do Selo e Postal Inteiro 

dedicado a este Dia Nacional da Gastronomia, um 

sentido agradecimento ao Dr Raul Moreira por esta 

grata parceria com os CTT que nos permite fixar na 

filatelia a importância da nossa gastronomia. 
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APRESENTAÇÃO DO 
SELO E POSTAL

BRINDE
VINHO DO PORTO

Para terminar as Cerimónias não poderia faltar um brinde à nossa gastronomia com o Vinho do Porto 
servido após a magnifica cerimónia de abertura a fogo da garrafa.
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Foi um dia de festa pelos vários espaços do Aeroporto com as inúmeras 

degustações oferecidas aos passageiros quer pelas Confrarias quer 

pelas Escolas de Hotelaria de Portugal e que muito contribuíram para 

os sorrisos espalhados por todo o Aeroporto.

Não poderemos esquecer os momentos de animação proporcionados 

pelos Grupos de animação trazidos a Lisboa pelas Confrarias e que 

proporcionaram a todos um vislumbre das nossas tradições de norte a 

sul de Portugal, o nosso bem-haja aos grupos:

- Confraria da Gastronomia do Ribatejo – Amigos da Confraria do 

Ribatejo;

- Confraria Gastronómica “O Moliceiro” - Grupo de cavaquinhos; - 

Confraria Gastronómica do Bacalhau - Figuras Típicas da Ria de 

Aveiro;

- Confraria Gastronómica da Amadora - Grupo Folclórico do Minho; 

- Confraria do Anho Assado com Arroz de Forno - Grupo de 

Concertinas do Marco de Canaveses;

- Confraria do Presunto e da Cebola do Vale do Sousa - Grupo de 

Bombos de Penafiel;

- Confraria do Butelo e da Casula – Caretos de Bragança;

- Confraria dos Saberes e Sabores da Beira Grão Vasco - Tuna Sabores 

da Música;

- Confraria As Saínhas de Vagos - Cardadores de Vale de Ílhavo e Gaitas 

de Foles da ARCO;

- Confraria Gastronómica de Sousel - Cantar de Saias Alentejanas - 

Grupo Tocata do Rancho de Sousel.

CONFRARIAS E ANIMAÇÃO
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EXPOSIÇÃO QUE SE COME E QUE SE BEBE

A criatividade dos formadores e dos alunos das Escolas de Hotelaria 

e Turismo de Coimbra, Lamego, Viana do Castelo, Lisboa, Porto e 

Setúbal nesta EXPOSIÇÃO QUE SE COME E QUE SE BEBE.

Um grande desafio, um excelente resultado!
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MOSTRA E VENDA DE PRODUTOS

Não podemos esquecer os produtores presentes e que muito 

contribuíram para a Mostra de Sabores de Portugal que nesse dia esteve 

patente no Aeroporto, estiveram produtores associados às Confrarias, 

o Clube de Produtores do Continente e produtores associados ao 

Programa Portugal Sou eu.

NOTÍCIAS
I ENCONTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE 

GASTRONOMIA

Nos dias 15 e 16 de maio de 2017 realizou-se em 

Coimbra o I ENCONTRO DE ESTUDOS SUPERIORES 

EM GASTRONOMIA.

Organizado pelo Turismo de Portugal, Escola de 

Hotelaria e Turismo de Coimbra; pelo Instituto Politécnico 

de Coimbra; pela Faculdade de Letras da Universidade 

de Coimbra; pela Faculdade de Ciência e Tecnologia 

da Universidade Nova de Lisboa, e pelo Instituto 

Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa, e 

Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas, 

este Encontro decorreu na Universidade de Coimbra 

(15 de maio) e na Escola de Hotelaria e Turismo de 

Coimbra (16 de maio), contando com cerca de uma 

centena de participantes.

O programa contou com a participação de especialistas 

no âmbito de painéis temáticos como o Ensino Superior 

em Gastronomia, a Gastronomia, Cultura e Tradições, 

a Gastronomia e Saúde e a Gastronomia - Impactos 

e Desafios, assim como visitas e rotas gastronómicas 

pela cidade de Coimbra. Este evento contará ainda 

com a participação especial, durante a sessão de 

encerramento, do Dr. Luís Araújo, Presidente do 

Turismo de Portugal.
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COLABORAÇÃO COM A ESCOLA PROFISSIONAL 

INFANTE D. HENRIQUE NO PORTO

A FPCG e as Confrarias suas Associadas: Confraria do 

Butelo e da Casula, Confraria da Doçaria Conventual 

de Tentúgal e a Confraria dos Sabores da Abóbora, 

estiveram presentes no Open Day do aluno na Escola 

Profissional Infante D. Henrique, uma colaboração 

proveitosa entre os alunos desta Escola Profissional e 

as Confrarias presentes.

COLÓQUIO “PRODUTOS DE QUALIDADE, TERRITÓRIOS 

E GASTRONOMIA”

A Senhora presidente da Federação Portuguesa das Confrarias 

Gastronómicas foi convidada a apresentar uma comunicação 

centrada na importância dos produtos de qualidade e do 

receituário na dinamização das economias locais, relevando 

também o papel e actividade das Confrarias no colóquio 

“Produtos de qualidade, territórios e gastronomia”, que a 

Federação Minha Terra organizou no dia 13 de Junho na sala 

Tejo do CNEMA (Centro Nacional de Exposições), integrado 

no programa de seminários da Feira Nacional de Agricultura 

em Santarém.

No Painel do Colóquio fizeram ainda parte intervenções 

da Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento 

Rural (DGADR), sobre o portal dos Produtos Tradicionais 

Portugueses (tradicional.pt), da AHRESP sobre o projecto 

da Rede de Restaurantes Portugueses no Mundo e da 

Associação IN LOCO, sobre a Rota da Dieta Mediterrânica.

GALA DE ENTREGA DOS PRÉMIOS DA AHRESP

A Associação que representa a restauração e hotelaria homenageou no passado dia 26 

de Maio os empresários que mais se destacaram no setor, a Federação Portuguesa das 

Confrarias Gastronómicas foi mais uma vez convidada a integrar a Comissão de Honra dos 

Prémios AHRESP, assim os premiados 2017 foram:

- ConCeito / MarCa: Mundo Fantástico da Sardinha Portuguesa 

- Contributo para a Defesa Da GastronoMia CoMo patriMónio naCional: Douro Royal Valley

- proGraMa De DivulGação De oferta turístiCa: “Ir é o Melhor Remédio” da SIC, da jornalista 

Teresa Conceição 

- projeto De soliDarieDaDe: Fundação Infantil Ronald McDonald 

- joveM eMpresário / eMpreenDeDor Do ano: José Avillez com Bairro do Avillez

- proDuto ou serviço Do ano / parCeiro Do ano: CR7 Lifestyle Hotel 

- entiDaDe reGional De turisMo: Turismo do Porto e Norte 

- sustentabiliDaDe aMbiental: Pedras Salgadas Spa & Nature Park 

- bloGGer Do ano: Joana Batista com “Viajar em Família” 

Eleitos pela Comissão de Honra 

- préMio exCelênCia: Fernando Santos, selecionador nacional de futebol 

- Personalidade do ano: Mário Ferreira, presidente da Douro Azul 

- portuGueses lá fora: George Mendes, filho de portugueses e fundador do restaurante 

Aldea em Nova Iorque 

- préMio Carreira: Ernesto Santos, que inaugurou o Balcão do Marquês, em Lisboa
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I ENCONTRO NACIONAL DE LITERATURISMO - ROTEIROS 

LITERÁRIOS,TURISMO E GASTRONOMIA 

PORTO 30 DE JUNHO DE 2017

A Senhora Presidente da FPCG foi convidada a participar 

enquanto oradora no I ENCONTRO NACIONAL DE 

LITERATURISMO - ROTEIROS LITERÁRIOS,TURISMO 

E GASTRONOMIA mais concretamente no Painel sobre 

Literatura, Turismo e Gastronomia, integraram ainda esse 

referido Painel as seguintes entidades:

Melchior Moreira (Turismo Porto e Norte)

António Ponte (Delegado Regional da Cultura do Norte)

Manuel Cabral (Instituto Vinhos do Douro e Porto)

Representante da Associação de Hotéis de Portugal 

Representante das Confrarias Gastronómicas Representante 

da Área Metropolitana do Porto

Paula Azevedo (Infraestruturas de Portugal)

Quadrante (Dália Dias)

Rosário Machado (Rota do Românico)

Produtores associados ao Programa Portugal Sou eu.

SABORES DE PERDIÇÃO - CASTELO BRANCO

A Senhora Presidente da FPCG Drª Olga Cavaleiro foi 

convidada a participar na iniciativa:  Castelo Branco - Sabores 

de Perdição iniciativa organizada pela Câmara Municipal de 

Castelo Branco organiza, de dois em dois anos, tendo em 

vista a divulgação do setor agroalimentar da região, uma das 

áreas de atividade económica com maior potencialidade. 

Característicos e únicos, os produtos regionais – sabores e 

saberes – são cada vez mais valorizados numa sociedade 

onde se verifica um crescente interesse e procura por 

verdadeiras experiências gastronómicas e culturais.

Inspirados na Roda dos Alimentos – recriada, em plena 

Devesa, – pretende-se apoiar a promoção e divulgação de 

produtos de excelência de Castelo Branco – verdadeiros 

Sabores de Perdição – potenciando uma comercialização 

direta e eficaz, correlacionando o acontecimento com a 

necessidade de praticar uma alimentação saudável.

Castelo Branco - Sabores de Perdição pretende conquistar uma 

posição de destaque no universo promocional agroalimentar 

regional/nacional, na medida em que promove o “rodopiar” 

– através da roda alimentar – pelos sabores da Beira Baixa 

Alimentar, num cruzamento entre a alimentação, a saúde, o 

convívio e o bem-estar.
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01REPRESENTAÇÕES
Capítulos Confrarias Federadas
ABRIL

01|08 de Abril
XIV capítulo da Confraria da Lampreia de Penacova  

02|08 de Abril
IX Capítulo da Confraria dos Aromas e Sabores Raianos - Almeida

03|23 de Abril
XII Capítulo da Confraria Gastronómica de Almeirim

04|23 de Abril
Confraria do Queijo S. Jorge

05|28 de Abril a 1 de Maio
XVII Capítulo da Confraria Gastronómica da Madeira – Funchal

06|29 de Abril 
Real Confraria da Cabra Velha

07|29 de Abril 
Confraria das Almas Santas da Areosa e do Leitão
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0910

08

12

09

11

REPRESENTAÇÕES
Capítulos Confrarias Federadas
MAIO

08|06 de Maio
Confraria Gastronómica da Amadora

09|06 de Maio
Confraria Gastronómica do Cabrito Estonado de Oleiros

10|13de Maio
Confraria dos Gastrónomos da Região de Lafões

11|20 de Maio
X Capítulo da Confraria Gastronómica Pinhal do Rei - Leiria

12|20 de Maio
IX Capítulo da Confraria dos Ovos Moles de Aveiro
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16
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18
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13REPRESENTAÇÕES
Capítulos Confrarias Federadas
JUNHO

13|03 de Junho
Confraria Gastronómica da Gândara  

14|03 de Junho
II Capítulo da Confraria do pão, da regueifa e do biscoito de Valongo

15|03 de Junho
XVIII Capitulo da Confraria Gastronómica do Mar

16|17 de Junho
VI Capitulo Confraria Gastronómica do Concelho de Ovar

17|17 de Junho
Capítulo da Confraria da Broa de Avintes

18|17 de Junho
Confraria Gastronómica do Arroz de aba de Cinfães
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PRÓXIMOS EVENTOS

26/V Capítulo de Entronização da CPCVS- Confraria do Presunto e da Cebola do Vale do Sousa

27/Real Confraria Gastronómica das Cebolas

  AGOSTO

SETEMBRO

02/X capítulo de Entronização da Confraria da Maçã Portuguesa
Confraria do Melão Casca de Carvalho

03/II Capítulo Confraria do Bucho Recheado de Pedrogão Grande

30/Confraria das Papas de S. Miguel   

07/VII Grande Capítulo Confraria Gastronómica Carolos e Papas de Milho
Capítulo dos Gastrónomos da Região do Algarve

15/Confraria do Chícharo

21/ XI Capítulo da Confraria do Bucho de Arganil

28/ Real Confraria do Maranho

OUTUBRO


