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EDITORIAL
“O Outono”

Giuseppe Arcimboldo
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Estação do ano por definição mais 
introvertida, o Outono pelos dias 

cada vez mais pequenos a perder a 
luz e o fôlego trás consigo o anunciar 
dos dias frios e chuvosos próprios do 
Inverno.

Anunciado logo a partir de Setembro 
o Outono encontra-se no limbo 
entre o fogoso Verão e o tristonho 
Inverno, talvez seja essa a razão 
da enorme variedade de fruta que 
encontramos nos meses de Setembro, 
Outubro e Novembro são meses 
prodigiosos na dádiva das frutas, 
em Setembro podemos saborear: 
as ameixas, amoras, maçãs, pêras, 
marmelos, romãs, figos, nozes, avelãs 
e uvas; e em Outubro e Novembro, 
os diospiros, tangerinas, castanhas, 
limões, nêsperas e medronhos, são 
só alguns exemplos dos prazeres que 

FRUTAS DE OUTONO

encontramos nos pomares nestes 
meses outonais.

Tão diversos, gloriosos, aromáticos 
e belos são estes frutos que não 
poderiam ser-lhes indiferentes ao 
longo dos séculos aos mais talentosos 
pintores, escultores e contadores de 
Histórias da Humanidade, desde a 
Bíblia até aos autores mais recentes 
poucos foram os grandes escritores 
imunes à utilização da fruta em 
metáforas, comparações e outras 
figuras de estilo, muitos foram também 
os pintores que os imortalizaram com 
maravilhosas cores e traços da pintura, 
aparecem ainda no trabalho assertivo 
do cinzel do escultor. 

Reunimos alguns exemplos dessa 
riqueza, conscientes que muitos 
outros existirão:



As Romãs eram consideradas pelos povos antigos sobretudo 
como frutos de amor e de paixão aparecendo referenciadas 
no Ct 12” És como um jardim fechado, minha noiva e minha 
irmã em Israel; és jardim fechado, uma fonte lacrada.” 13De 
ti brota um pomar de romãs graúdas, com frutos excelentes 
e saborosos; flores de hena perfumada e nardo puro; “14” 
nardo e açafrão, cálamo e canela, com todo tipo de madeiras 
aromáticas, mirra e aloés, com todas as mais finas e caras 
especiarias.”
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Cânticos 6:11

“Desci ao bosque das nogueiras para constatar o surgimento 
das novas plantas no vale, para confirmar se as videiras já 
haviam brotado e se as romãs estavam em flor.”

Cânticos 7:12

“Logo ao alvorecer partiremos para as vinhas, a fim de 
confirmarmos se já florescem, se os botões estão se abrindo, 
se as romeiras vão florindo; ali eu te darei todo o meu amor.”

Cânticos 8:2

“Eu te conduziria e te traria à casa de minha mãe e tu me 
iniciarias. Eu te daria a beber vinho aromatizado, o néctar 
das minhas romãs.”

No Alcorão Maomé, aconselha: “Coma a Romã, pois limpa o 
sistema de inveja e do ódio”

“A Casa das Romãs” é uma coleção de contos de fadas, escrita 
por Oscar Wilde

ROMÃS



Perséfone, a romã e a mulher.

Dos mitos gregos, talvez seja um dos menos lidos. Conta a 
lenda que num dia de outono, Coré colhia flores no campo 
com suas primas quando, repentinamente, a terra se abre e 
a jovem é raptada por Hades, o senhor do reino dos mortos.

Uma aura de mistério permeia a descida de Coré ao mundo 
das trevas. Voltamos a saber dela, agora como  Perséfone, 
apenas no acordo que sela a sua volta.

Ela deverápermanecer com Hades o equivalente em meses 
ao número de sementes de Romã que tiver engolido. Uma 
tradição diz que ela engoliu 4 e passaria um terço do ano 
com o senhor da morte.

Outra, lembra a associação entre a cor vermelha da Romã e o 
sangue, uma referência ao ciclo menstrual, quando a mulher 
sofre a morte de uma vida em potencial, o que levaria toda 
mulher a conviver mensalmente com o seu Hades interior.
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MITOLOGIA GREGA

Ato III Cena V

JULIETA:

Por que partir tão cedo? inda vem longe o dia...
Ouves? é o rouxinol. Não é da cotovia
Esta encantada voz. Repara, meu amor:
Quem canta é o rouxinol na romãzeira em flor.
Toda a noite essa voz, que te feriu o ouvido,
Povoa a solidão como um longo gemido.
Abracemo-nos! fica! inda vem longe o sol!
Não canta a cotovia: é a voz do rouxinol!

ROMEU E JULIETA



No Evangelho de Marcos: 

«No dia seguinte, saindo eles de Betânia, teve fome. Vendo 
ao longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se, porventura, 
acharia nela alguma coisa. Aproximando-se, nada achou 
senão folhas; porque ainda não era tempo de figos. Disse-
lhe: Nunca jamais coma alguém fruto de ti; e seus discípulos 
ouviram isto.» (Marcos 11:12-14) 

«Ao passarem de manhã, viram que a figueira estava seca 
até a raiz. Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Olha, Mestre, 
secou-se a figueira, que amaldiçoaste! Tornou-lhes Jesus: 
Tende fé em Deus.

Em verdade vos digo que quem disser a este monte: 
Levanta-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, 
mas crer que se faz o que ele diz, assim lhe será feito. Por 
isso vos afirmo: Tudo quanto suplicais e pedis, crede que o 
tendes recebido, e tê-lo-eis. Quando estiverdes orando, se 
tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lha; para que 
também vosso Pai que está nos céus, vos perdoe as vossas 
ofensas.» (Marcos 11:20-25) 

No Evangelho de Mateus: 

«Pela manhã, ao voltar à cidade, teve fome. Vendo uma 
figueira à beira do caminho, dela se aproximou, e não achou 
nela senão folhas; e disse-lhe: Nunca jamais nasça fruto 
de ti. No mesmo instante secou a figueira. Vendo isto os 
discípulos, maravilharam-se e perguntaram: Como é que 
repentinamente secou a figueira? Respondeu-lhes Jesus: Em 
verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, fareis 
não só o que foi feito à figueira, mas até se disserdes a este 
monte: Levanta-te e lança-te no mar, isso será feito; e tudo o 
que com fé pedirdes em vossas orações, haveis de receber.» 
(Mateus 21:18-22)
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FIGOS / FIGUEIRA



As uvas são especialmente simbólicas para os cristãos, que 
desde o início da Igreja usam o vinho na celebração da 
Eucaristia. Na arte cristã, muitas vezes as uvas representam 
o sangue de Cristo.

Quanto às passas de uva podemos associá-las à função de 
medicamento no tratamento das doenças de amor (Ct 2,5) 
“Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, porque 
desfaleço de amor.”

Na Bíblia, as uvas são mencionadas pela primeira vez quando 
Noé planta uma vinha (Gênesis 9:20-21): “E começou Noé a 
ser lavrador da terra e plantou uma vinha.  E bebeu do vinho 
e embebedou-se; e descobriu-se no meio de sua tenda.”

 Referências sobre o vinho são também feitas no livro de 
Provérbios 20:1:  “O vinho é escarnecedor, a bebida forte 
alvoroçadora; e todo aquele que neles errar nunca será 
sábio.” e no livro de Isaías (5:1-25): “Agora cantarei ao meu 
amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O 
meu amado tem uma vinha num outeiro fértil.”

Deuteronômio (18:3-5, 14:22-27, 16:13-15) relata o uso do 
vinho durante festas judaicas: “Dar-lhe-ás as primícias do teu 
grão, do teu mosto e do teu azeite, e as primícias da tosquia 
das tuas ovelhas.”
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AS UVAS



Aristófanes na peça A Paz põe na boca da personagem 
Trigeu as palavras: “Faz com que a nossa praça se encha 
de tudo quanto é bom: vindos de Mégara, alhos, pepinos 
temporães, maçãs, romãs (…)” (A Paz, vv 85-87)

Na mitologia grega, as maçãs aparecem em muitas tradições 
religiosas, muitas vezes como um místico ou um fruto 
proibido. Um dos problemas para identificar as maçãs 
na religião, mitologia e lendas populares é que a palavra 
“maçã” era usado como um termo genérico para todos os 
frutos (estrangeiros). Por exemplo, na mitologia grega, o 
herói grego Héracles, como parte de seus doze trabalhos, foi 
obrigado a viajar para o Jardim das Hespérides e pegar as 
maçãs de ouro da Árvore da Vida.

“A coisa mais antiga de que me lembro é dum quarto em 
frente do mar dentro do qual estava, poisada em cima duma 
mesa, uma maçã enorme e vermelha. Do brilho do mar e do 
vermelho da maçã erguia-se uma felicidade irrecusável, nua 
e inteira.

Não era nada de fantástico, não era nada de imaginário: era 
a própria presença do real que eu descobria. Mais tarde a 
obra de outros artistas veio confirmar a objectividade do 
meu próprio olhar.

Em Homero reconheci essa felicidade nua e inteira, esse 
esplendor da presença das coisas. E também a reconheci, 
intensa, atenta e acesa na pintura de Amadeo de Souza-
Cardoso. Dizer que a obra de arte faz parte da cultura é uma 
coisa um pouco escolar e artificial. A obra de arte faz parte 
do real e é destino, realização, salvação e vida.”

Sophia de Mello Breyner, Arte Poética III
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MAÇÃS



Num Bairro Moderno

(…)
Do patamar responde-lhe um criado: 
“Se te convém, despacha; não converses. 
Eu não dou mais.” È muito descansado, 
Atira um cobre lívido, oxidado, 
Que vem bater nas faces duns alperces. 

Subitamente - que visão de artista! - 
Se eu transformasse os simples vegetais, 
À luz do Sol, o intenso colorista, 
Num ser humano que se mova e exista 
Cheio de belas proporções carnais?! 

Bóiam aromas, fumos de cozinha; 
Com o cabaz às costas, e vergando, 
Sobem padeiros, claros de farinha; 
E às portas, uma ou outra campainha 
Toca, frenética, de vez em quando. 

E eu recompunha, por anatomia, 
Um novo corpo orgânico, ao bocados. 
Achava os tons e as formas. Descobria 
Uma cabeça numa melancia, 
E nuns repolhos seios injetados. 

“Muito obrigada! Deus lhe dê saúde!” 
E recebi, naquela despedida, 
As forças, a alegria, a plenitude, 
Que brotam dum excesso de virtude 

Ou duma digestão desconhecida. 
E enquanto sigo para o lado oposto, 
E ao longe rodam umas carruagens, 
A pobre, afasta-se, ao calor de agosto, 
Descolorida nas maçãs do rosto, 

E sem quadris na saia de ramagens. 
Um pequerrucho rega a trepadeira 
Duma janela azul; e, com o ralo 
Do regador, parece que joeira 
Ou que borrifa estrelas; e a poeira 

Que eleva nuvens alvas a incensá-lo. 
Chegam do gigo emanações sadias, 
Ouço um canário - que infantil chilrada! 
Lidam ménages entre as gelosias, 
E o sol estende, pelas frontarias, 
Seus raios de laranja destilada. 

E pitoresca e audaz, na sua chita, 
O peito erguido, os pulsos nas ilhargas, 
Duma desgraça alegre que me incita, 
Ela apregoa, magra, enfezadita, 

As suas couves repolhudas, largas. 
E, como as grossas pernas dum gigante, 
Sem tronco, mas atléticas, inteiras, 
Carregam sobre a pobre caminhante, 
Sobre a verdura rústica, abundante, 
Duas frugais abóboras carneiras. 

Cesário Verde, in ‘O Livro de Cesário Verde”
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As azeitonas, que nos dão o azeite, 
Negras e unidas, entre verdes folhos, 
São tranças dum cabelo que se ajeite; 
E os nabos - ossos nus, da cor do leite, 

E os cachos de uvas - os rosários de olhos. 
Há colos, ombros, bocas, um semblante 
Nas posições de certos frutos. E entre 
As hortaliças, túmido, fragrante, 
Como alguém que tudo aquilo jante, 

Surge um melão, que lembrou um ventre. 
E, como um feto, enfim, que se dilate, 
Vi nos legumes carnes tentadoras, 
Sangue na ginja vívida, escarlate, 
Bons corações pulsando no tomate 

E dedos hirtos, rubros, nas cenouras. 
O Sol dourava o céu. E a regateira, 
Como vendera a sua fresca alface 
E dera o ramo de hortelã que cheira, 
Voltando-se, gritou-me, prazenteira: 

“Não passa mais ninguém!... Se me ajudasse?!...” 
Eu acerquei-me dela, sem desprezo; 
E, pelas duas asas a quebrar, 
Nós levantamos todo aquele peso 
Que ao chão de pedra resistia preso, 
Com um enorme esforço muscular. 

A GASTRONOMIA NA LITERATURA

As Frutas e Legumes em Cesário Verde
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CONFRARIA DO ANHO ASSADO COM ARROZ 
DE FORNO

Entrevista
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1. de FoRma sucinta deFina as linhas mestRas do PatRimónio 
cultuRal gastRonómico, ou de PRodutos que a conFRaRia do anho 
assado com aRRoz de FoRno PReseRva, investiga e divulga.

– A Confraria do Anho Assado com Arroz de Forno tem 
como principais objectivos a preservação e divulgação 
do seu prato típico da região, o Anho Assado com Arroz 
de Forno. A sua preservação da receita, da forma de 
Saber Fazer, com os produtos da terra, tendo em conta as 
tradições dos nossos antepassados , que foram passando 
de geração em geração.

Esta identidade, é fruto do engenho dos cozinheiros ao 
longo dos tempos. É uma adaptação á falta do saborear 
do prato principal, no teu todo.

No entanto, a confraria não divulga só o anho assado 
com arroz de forno, divulga toda a sua gastronomia 
tradicional na sua região, seja ela: O Verde, ou outros 
pratos típico, tal com a posta de vitela da raça Arouquesa, 
o cozido, a tripas, os enchidos, o Vinho Verde e a doçaria 
tradicional do Marco de Canaveses, nomeadamente, 
as Fatias do Freixo, as cavacas, o pão podre, os cães, o 
rosquilho. Estes elementos, fazem parte de uma vasta 
gastronomia tradicional que se pode encontrar na 
nossa região, sempre defendendo o uso de produtos 
tradicionais e a sua forma de confecção tradicional, em 

fornos em lenha ou em lareiras com panelas de ferro de 
três pernas.

Não poderemos esquecer, que para além do património 
gastronómico, a nossa confraria promove e divulga todo 
o cem número de patrimónios culturais edificados, tais 
como Tongobriga, a Igreja de Santa Maria da autoriza 
do Arq. de Siza Vieira, a Rota do Românico, os seus rios 
internacionais o Douro e o Tâmega, e personalidades 
como a Pequena Notável, a Actriz Carmén Miranda.

2. como PodeRia aPResentaR a vossa conFRaRia?

– A Confraria do Anho Assado com Arroz de Forno é 
uma associação cívica e cultural, sem fins lucrativos, de 
carácter privado, criada em Julho de 2006, tendo como 
objectivo social as actividades de confraria gastronómica 
com fins culturais e socias, visando preservar, promover 
e divulgar o Anho Assado com Arroz de Forno, como 
elemento essencial da gastronomia do concelho, sendo 
o prato típico do mesmo e suporte da gastronomia 
tradicional portuguesa, ou seja, um elemento cultural da 
região e país.

A confraria tem como patrono Nossa Senhora da 

“... o cozido, a tripas, os 

enchidos, o Vinho Verde e a 

doçaria tradicional do Marco...”
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“... a confraria do Anho Assado com Arroz de Forno 
promove e realiza encontros gastronómicos tais 

como capítulos, tertúlias, merendas e ceias em locais 
significativos...”

Natividade do Castelinho, homenageada no feriado 
municipal, dia 8 de Setembro, sendo sediada em Marco 
de Canaveses, na extinta freguesia de Fornos, actual 
freguesia do Marco, nas arcadas do jardim municipal.
Sendo uma confraria gastronómica, visa atingir os 
seguintes objectivos:

• Promover e apoiar medidas tendentes à 
preservação da autenticidade da verdadeira confecção 
do anho assado, sem contudo se opor â sua evolução 
apoiada nas novas tecnologias;

• Promover, organizar, apoiar e/ou patrocinar 
encontros, convívios ou festas gastronómicas onde 

o Anho Assado com Arroz de Forno tenha especial 
relevância, com vista à sua divulgação e numa perspectiva 
pedagógica cultural;

• Promover ou patrocinar medidas tendentes â 
certificação do Anho Assado com Arroz de Forno, visando 
a defesa da sua qualidade e genuinidade;

• Promover intercâmbio com organizações 
congéneres nacionais e/ou internacionais no âmbito dos 
objectivos referidos.

Para que os objectivos anteriores sejam atingidos, a 

confraria do Anho Assado com Arroz de Forno promove 
e realiza encontros gastronómicos tais como capítulos, 
tertúlias, merendas e ceias em locais significativos no 
concelho, na região e nacionais, de preferência em 
épocas com especial relevo gastronómico, premiando 
cozinheiros, cozinheiras e restaurantes, homenageando 
as entidades individuais ou colectivas, pelo seu empenho 
na participação de iniciativas em prol da gastronomia do 
concelho. Não obstante a estes encontros, estabelece 
intercâmbio com outras instituições congéneres 
nacionais, procurando afinidades existentes com a 
gastronomia do concelho, promovendo ou organizando 
mostras, encontros ou concursos de gastronomia, com 
o objectivo comum de divulgação de saberes e sabores 
das pessoas da nossa região.

Sendo uma associação, pressupõe um conjunto de órgãos 
sociais, necessários para o rigor cívico e legal, com uma 
designação própria, designando-se a assembleia-geral 
por Fornada, a direcção por Chancelaria e o concelho 
fiscal, designado por Grelha.

O logotipo da confraria do Anho Assado com Arroz de 
Forno é composto por um enquadramento brasonado 
em cor de tijolo, com um fundo constituído pela 
boca de um forno a lenha, com um alguidar de arroz, 
sobrepondo-se a perna e as costelas do anho, e com as 
designações na zona superior de Confraria e circundante 
com as palavras Do Anho Assado com Arroz de Forno e 
Marco de Canaveses.

Os associados desta confraria são chamados de Confrades 
e dividem-se nas seguintes classes: fundadores, efectivos, 
de honra ou honorários e pastores, sempre bem trajados 
com o traje confrádico, que consiste numa capa de cor de 
tijolo de acordo com a simbologia que esta cor representa 
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e num tecido confortável e leve, que se adapta às várias 
estações do ano. A cor tijolo, representa o alguidar 
de barro onde se confecciona o arroz que vai ao forno 
acompanhado pelo anho que lhe fica sobreposto. Sendo 
de uso exclusivo dos confrades fundadores e efectivos, 
este é só obrigatório nos fartotes e cerimónias oficiais. 
Está também presente o medalhão de bronze, que é 
suspenso por uma fita dupla de cetim de cores vermelho 
e dourado, com o logotipo contendo um forno de lenha, 
um alguidar de barro com a perna e costelas de anho 
sobrepostas.

Neste momento, a confraria é composta por 140 
confrades efectivos e fundadores, 25 confrades de honra 
e 5 pastores.

O estandarte é outro dos elementos de referência. 
Incorpora os ícons da confraria, e é símbolo que percorre 
Portugal de norte a sul, com o objectivo bem delineado, 
de promoção e divulgação do anho assado com arroz de 
forno e o concelho de Marco de Canaveses.

3. sinteticamente exPlique a imPoRtância do vosso PRoduto na 
alimentação e na gastRonomia da comunidade, da Região, do País e/
ou de outRos Países.

– A gastronomia transporta uma importância cultural e 
histórica, com a capacidade de conservar a identidade 
e a memória das gentes da nossa terra. Como símbolo 
da cultura e dos nossos antepassados ela actualiza-se 
a cada ritual de refeição, desde a quotidiana à festiva, 
desde a mais simples à mais demorada e complexa de 
confeccionar.

O Anho Assado com Arroz de Forno é por excelência um 

“prato de festa”, desde tempos imemoriais, ganhando 
especial destaque nesta região entre o Douro e o Tâmega 
onde a pastorícia complementaria a actividade agrícola. 

Encontrámo-lo por um lado, associado ao repasto que 
culmina o dia da vindima, sendo servido aos trabalhadores 
– não raras vezes vizinhos – de pequenas comunidades 
que se revezavam no espírito de entreajuda nas fainas 
agrícolas.

Por outro lado, os casamentos, na ementa das “bodas”, 
contemplava obrigatoriamente o Anho Assado, que 
muitas vezes, aos invés de se perguntar a data do enlace, 
se interrogavam para quando o “Convite para o Anho” 
do vosso matrimónio. O Anho Assado torna-se assim 
um elemento chave na gastronomia da nossa região. As 
pastagem são abundantes e com boas características 
para o desenvolvimento de animais das raças Churra do 
Minho e Bordaleira, as raças que predominam na região.

Esta actividade de pastorícia, essencial na economia 
local, faz com que o prato região se torne possível, se 
bem que há a necessidade de adquirir animais a outros 
concelhos vizinhos, o que torna assim esta prática e por 
consequência este prato, essencial nos usos e costumes 
da região e do país, bem como na sua economia local.

4. exPlique abReviadamente a oRigem desse(s) PRoduto(s) e/ou 
esPecialidades culináRias. FoRam objeto de classiFicação e/ou 
ceRtiFicação? 

– A origem do produto, provem das boas condições das 
serras e vales para a prática da pastorícia, originando por 
consequência uma importância a nível gastronómico, 
muitas das vezes para auto-consumo do produtor e 
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família.

Esta especialidade culinária provem da necessidade do 
povo na confecção e prova do prato.
A história do arroz de forno, típico desta região e que a 
confraria do Anho Assado com Arroz de Forno promove 
e defende tem uma particularidade.

No tempo dos nossos antepassados, sabemos das 
dificuldades monetárias que se faziam passar por estas 
terras, terras estas também de barões e baronesas, de 
patrões e caseiros. Como era habitual, nos dias de festa, 
os caseiros preparavam o anho assado no forno para que 
pudessem degustar um belo manjar em família. No final 
da refeição, como pouco restava do anho, somente arroz, 
que também era delicioso, os caseiros encontraram uma 
forma de poder saborear o anho assado, colocando-o 
por cima da grelha, para que este ficasse a “pingar” os 
condimentos e o sabor do anho pelo arroz.

Sabedores dos bons sabores, podiam degustar assim um 
arroz saboroso, com sabor a anho assado.

No que diz respeito ao anho, este apresenta uma forma 
especial e particular de preparação. Este deve ser 
elaborado com um exemplar de aproximadamente 10 
a 12 kg de peso, para que a degustação seja, leve pela 
sua pequenez e intenso pela sua maturidade associada. 
Deve ser acompanhado de um conjunto de produtos 
cultivados e angariados pelas gentes da nossa terra, tais 
como o louro, a salsa, o alho, o azeite, a cebola, o colorau, 
o toucinho e “banha de porco”, vinho verde, sempre 
polvilhado pelo tempero do sal.

A sua preparação é iniciada na véspera, preparando 
uma pasta dos condimentos descritos, untando o anho 

e deixando-se repousar para que o mesmo absorva o 
sabor das especiarias.

Esta especialidade gastronómica, bem como a sua 
origem dos animais, está em processo de certificação, 
na tentativa de aquisição de uma ETG (Especialidade 
Tradicional Garantida)  ou IGP (Identificação Geográfica 
Protegida).
e urgente a preservação desta verdadeira riqueza 
cultural, pelo menos, a nível local e regional.

5. nos caPítulos levados a eFeito Pela conFRaRia da bRoa 
d´avanca, que PRoPósitos PRivilegiam?

– Na realização dos nossos capítulos a confraria vai 
privilegiando todo o tipo de património inerente a 
nossa confraria e também á nossa região. Há lugar a 
abordagem da gastronomia local, doces tradicionais 
e vinhos, associando sempre a momentos de história, 
teatro e musica, com um tema cultural associado.

Assim, nomeadamente privilegiamos temas como:

- A gastronomia Marcomense, A história do Anho Assado 
com Arroz de Forno;

- Tongóbriga – Aldeira Romana situada na freguesia do 
Freixo;

- Os Vinhos Verdes da região demarcada onde nos 
localizamos, a sua origem, as suas especificidades, a sua 
transformação e comercialização;

- Igreja de Santa Maria, do Arquiteto Siza Vieira, prémio 
mundial da Arquitetura;
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- Rota do Românico;

- Abordagem a personalidades importantes e marcantes 
na nossa sociedade local, nacional e internacional, tal 
como a Pequena Notável, Carmén Miranda, natural de 
Várzea de Ovelha, no concelho de Marco de Canaveses.
6. PaRa além dos caPítulos enumeRe outRas atividades levadas a 
eFeito com RegulaRidade Pela vossa conFRaRia. 

– Ao longo do ano, a Confraria do Anho Assado com 
Arroz de Forno vai promovendo actividades de carácter 
local, regional e nacional, de salientar:

- Realização do Festival do Anho Assado juntamente com 
a Feira das Colectividades de Marco de Canaveses, num 
misto de gastronomia, vinhos, tradições, colectividades, 
usos e costumes da região;

- Participação nos Fins-de-semana Gastronómicos, numa 
parceria entre o Turismo de Porto e Norte de Portugal 
com os municípios do norte de Portugal;

- Conferências “Gastronomia e Vinhos” com diversos 
temas, levando a visibilidade da gastronomia e vinhos 
no turismo local e na economia local;

- Participação em júris gastronómicos e vínicos, 
nomeadamente Concurso do Verde de Soalhães, e 
concurso dos Vinhos do Marco;

- Realização de concursos de compotas tradicionais e 
broas de milho tradicionais;

- Realização de Showcookings de Anho Assado com 
Arroz de Fonro, em vários locais a nível nacional;

- “Rebanho da Confraria”, em parceria com a Escola 
Profissional de Agricultura do Marco de Canaveses 
(EPAMAC), que concite na criação de anhos nas instalações 
da EPAMAC, das raças de anhos mais característicos da 
região, por forma a combater uma falha na produção e 
auto-sustentabilidade na criação dos anhos no concelho;

7. a conFRaRia tem PRoduzido e Publicitado tRabalhos de 
investigação e PRomoção dos PRodutos e do ReceituáRio local e 
Regional?

- Neste momento, ainda não foi possível fazer uma 
publicação de trabalhos da autoria da confraria, no 
entanto, temos participado na colaboração de vários 
livros de carácter local, nomeadamente com a sua 
gastronomia e receituário local.

8. descReva Resumidamente qual o imPacto dessas atividades, ações 
e tRabalhos junto da autaRquia, outRas autoRidades, comunidade 
local e Região.

- O impacto do trabalho da confraria, das suas atividades 
e acções, levam à promoção turística do concelho de 
Marco de Canaveses.

Esta promoção e valorização do património e do território 
são a nossa imagem de marca. É nossa função, enquanto 
associação promover o que é nosso, as nossas tradições, 
as nossas gentes, o seu Saber Ser Marcoenese, os nossos 
Saberes e Sabores, e a sua forma de Saber Fazer, na 
nossa Gastronomia, na nossa actividade económica e 
actividade turística.

De facto, a confraria tem dado uma excelente visibilidade 
ao que de bom tem Marco de Canaveses e a região do 
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Douro Verde onde estamos integrados, uma região a pouco 
espaço do território do Património Mundial do Douro, que 
muita potencialidade tem, na sua característica de Douro 
Verde.

Neste campo da gastronomia, há que lembrar o casamento 
perfeito, entre os nossos pratos típicos da nossa gastronomia 
rica da região, destacando-se o Anho Assado com Arroz 
de Forno, com os Vinhos Verdes da região, que têm ganho 
centenas ou mesmo milhares de prémios a nível local, 
nacional e internacional. 

9. a conFRaRia do anho assado com aRRoz de FoRno 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.

Sim habitualmente somos convidados para atos promovidos 
pelo poder local e regional, tais como, comemorações 
de dias oficiais, lançamentos de livros, apresentação de 
projectos, conferências ou colóquios.

Há envolvimento por parte da confraria ou confrades nessas 
actividades, mas com pouco retorno para a confraria.

10. na sua oPinião o tRabalho desenvolvido Pela vossa conFRaRia é 
Reconhecido na comunidade e na Região?

Na minha modéstia opinião, acho que não. 

Sinceramente a comunidade e a região está pouco ligada á 
Gastronomia. Acho que há pouco empenhamento por parte 
das entidades públicas, para a promoção e divulgação deste 
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11. a conFRaRia tem PaRceRias ou PRotocolos de cooPeRação com outRas conFRaRias 
e/ou FedeRações/associações de conFRaRias? 

Ao longo da sua existência, a confraria do anho assado com arroz de 
forno, muito tempo feito na procura de protocolos com instituições que 
nos ajudem a valorizar os nossos principais objectivos.

Podemos destacar:

- A parceria com a Rota dos Vinhos do Marco, na sua promoção e 
divulgação;

- A parceria com a Câmara Municipal de Marco de Canaveses, na 
realização de algumas actividades, de âmbito local e nacional, 
destacando-se: O Festival do Anho Assado e Feira das Colectividades; 
Eventos Gastronómicos de promoção em diversas feiras e colóquios;

- Parceria com a Escola de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Marco 
de Canaveses (EPAMAC), com a constituição do “Rebanho da Confraria”, 
onde há estudo e promoção da pastorícia, das raças Churra do Minho 
e Bordaleira, com o intuito de incentivar a produção local de anhos, 
certificados.

- Parceria com a Escola de Arqueologia do Freixo, em várias actividades na 
promoção e divulgação em conjunto do património cultural, edificado e 
imaterial de Marco de Canaveses;

- Parceria com a Escola Superior de Hotelaria e Turismo em Vila do Conde, 
do Instituto Politécnico do Porto, no sentido do estudo aprofundado da 
prática da confecção do Anho Assado com Arroz de Forno, na região de 
Marco de Canaveses.

- Parceria e presença em todas as actividades promovidas pela Federação 
Portuguesa das Confrarias Gastronómicas;
- Parceria com várias confrarias;

12. no ano 2000, a gastRonomia Foi classiFicada como PatRimónio cultuRal 
imateRial. que consideRações Faz desta classiFicação?

- De facto, a Gastronomia tem um papel importante na defesa do 
património imaterial. A sua classificação desta gastronomia, da forma 
tradicional de a fazer, faz com que se ateste a evolução histórica e 
social de um local, de uma região, de uma sociedade, de uma nação, 
promovendo-se assim a história de um povo, salvaguardando os saberes 
e os sabores.

A gastronomia promover assim o conhecimento do cozinhar, da 
arte de cozinha, ao mesmo tempo que, transmite às futuras gerações 
um conhecimento adquirido ao longo dos tempos, na promoção e 
valorização do receituário. Apresenta uma valorização social, cultural e 
económica, que é revelada para questão económica e turística que pode 
advir desta desta prática.

13. na sua oPinião Faz sentido PoRtugal aPResentaR uma candidatuRa da cozinha 
PoRtuguesa como PatRimónio cultuRal da humanidade?

Não só faz sentido, como já a devíamos ter classificado.

De facto, a cozinha portuguesa e todo o seu receituário é sinónimo 
de riqueza. Não se encontra no mundo, tão diversificada gastronomia 
como em Portugal. Do norte ao sul, do litoral ao interior, das ilhas á 
península, da carne ao peixe, dos legumes aos cereais, do doce ao 
salgado, a gastronomia apresenta uma diversidade genuína de cada 
terra, associada a sua forma de fazer.

14. como deFiniRia a gastRonomia PoRtuguesa?

- A gastronomia portuguesa é sem dúvida a melhor e mais diversificada 
gastronomia mundial. Temos a influência do mundo, desde a idade dos 
descobrimentos, conseguindo num prato ou num receituário, junta de 
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“... Não se encontra no mundo, tão diversificada gastronomia como em 

Portugal. Do norte ao sul, do litoral ao interior, das ilhas á península, da 

carne ao peixe, dos legumes aos cereais, do doce ao salgado...”
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forma exemplar os sabores do mundo.

Somos mais que a soma das partes que nos une a todos 
os cantos do mundo, somos a gastronomia portuguesa, 
que só nos a sabemos cozinhar, de alma e coração no 
pote ou na panela. É o transportar para o cozinhar todo o 
amor e dedicação de um povo. 

15. que PaPel consideRa que a gastRonomia desemPenha na 
PRomoção tuRística do País?

O papel desempenhado pela Gastronomia na promoção 
turística do nosso país, é excelente.

Com a gastronomia podemos valorizar um sem número 
de actividades associadas, permitindo ao turista que nos 
visita a interacção com um povo, com as suas actividades. 
É uma manifestação cultural das mais importantes 
pois transporte para o turista, os valores, os sabores, os 
saberes, as crenças, a memória, a tradição.

É um tipo de turismo que faz com que o turista consiga 
penetrar na essência das pessoas com quem convive, 
não unicamente visita, observa e pouco mais.

Consegue num só ato de  turístico gastronómico, 
identificar-se com o povo, com a cultural, com a 
sociedade, a economia e a sua história, levando consigo 
na memória do palato, a essência de um povo, para 
nunca mais esquecer.

16. como seRia Possível conseguiR a inteRnacionalização da nossa 
gastRonomia?

A internacionalização da nossa gastronomia é um 
ponto essencial na promoção turística do nosso 
país. As confrarias têm um papel importante nesta 
internacionalização, uma vez que defendem os seus 
produtos tradicionais e genuínos, a sua forma de fazer, 
de confeccionar, que só existe nesse determinado lugar.

O apoio institucional é deveras importante, pois só 
assim é que se pode alcançar determinadas metas, tais 
como, na realização de seminários, colóquios, festivais e 
acções de promoção dos nossos produtos, e quem sabe, 
a junção com outras culturas gastronómicas, para tirar 
partido da diversificada adaptação dos nossos sabores.

17. o que Pensa das Recentes modiFicações oPeRadas na “nona 
aRte”?

A revista Nona Arte está com uma nova grela fantástica. 
Tem muitos temas interessantes, com elevado valor 
científico e gastronómico.

Tem um designer excelente e atractivo. Uma excelente 
leitura para promoção da gastronomia portuguesa, da 
cultura gastronómica, das confrarias e dos seus produtos 
tradicionais.
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Nome: Paulo Amado

Naturalidade: Portuguesa

idade: 45 anos

Profissão: Agitador no mundo gastronómico nas 
empresa Edições do Gosto

maior realização Pessoal:
Existir para as maiores possibilidades humanas: viver, 
ser filho, pai, amigo, amor.

maior feito ProfissioNal:
Não devo ser eu a dizer. Talvez ainda não o tenha 
feito. Acho bonita, em equipa, a ideia de manter uma 
herança de 30 anos da Inter magazine e do Concurso 
Chefe Cozinheiro do Ano, os meus 20 anos ligados 
ao sector, os 16 anos das Edições do Gosto ou os 15 
anos do Congresso de Cozinheiros. 

 
Entrevista

PAULO AMADO
Edições do Gosto
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o dia Perfeito:
Este. 5 horas de fuso horário, daqui a pouco aterro, 
tenho a família, os amigos, o trabalho, com Lisboa à 
volta, o Algarve lá em baixo e o Norte lá em cima. 
Tudo no sitio. Diz que é assim enquanto se tem amor 
e saúde. Ainda bem. Quando for diferente, é obrigatório 
que seja igual.

se Pudesse voltar atrás No temPo, faria tudo igual? 
Se voltasse sem a experiência entretanto adquirida, 
provavelmente faria o mesmo. Não sabemos, pois não?  
De outro modo faria uma coisa, acho, não teria vindo 
para a gastronomia. Não me arrependo de nada.

o que NuNca fará?
Ir contra uma ideia de mundo, sou um humanista. Há 
uns anos diria que nuca comeria lampreia. Agora digo 
para não colocarem limão na comida.

Prato Preferido:
Em Olhão, Sardinha assada, batata sem casca 
arrefecida na salada mista com pimento, azeite, sem 
vinagre. Pão caseiro, vinho tinto. Brindes. Sem contar 
sardinhas, tempo, sorrisos ou copos de vinhos.  

sobremesa Preferida:
 Pudim Abade de Priscos, descoberta tardia. Antes 

disso não tinha apenas uma. Foi amor à primeira 
garfada, é o rei da doçaria portuguesa.

O que mais destaca na gastrOnOmia pOrtuguesa?
A subtileza de se poder chamar tradicional a uma 
mudança constante. A diversidade. O caminho feliz 
entre sabor e saúde, a expressão cultural, o amor das 
coisas e das pessoas.

meNsagem Para os leitores da revista

Com as mãos perante essa dádiva, a vida, os olhos, 
a cabeça, a boca perante o produto, o prato e o 
território, a cultura, a historia, as técnicas, as receitas 
e a mão de cada um, que possamos sentir-nos 
abençoados por isso. É um poder constante de todas 
as crenças, em toda a singularidade humana.
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No passado dia doze de Outubro do ano de dois mil 
e dezoito reuniu, na sede da Confraria dos Nabos e 
Companhia, em Carapelhos – Mira, a Assembleia Geral 
da Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas, 
a fim de deliberar sobre a aceitação de uma proposta, 
apresentada pelo Conselho Directivo, visando a 
recandidatura dos actuais Órgãos Sociais a eleições para 
um novo mandato.

Estiveram presentes as seguintes Confrarias:

Confraria da Fogaça da Feira, Confraria dos Rojões Da 
Bairrada com Grelo e batata à Racha, Confraria Do Bolo 
de Ançã, Confraria Gastronómica O Rabelo, Confraria da 
Broa d´Avanca, Confraria da Gastronomia do Ribatejo, 
Confraria da Doçaria Conventual de Tentúgal, Confraria 
Gastronómica As “Saínhas” de Vagos, Confraria do Anho 
Assado com Arroz de Forno, Confraria Gastronómica 
do Cabrito e da Serra do Caramulo, Real Confraria das 
Cebolas, Confraria Enogastronómica Sabores do Botaréu, 
Confraria do Pão, Regueifa, e Biscoito de Valongo, 
Confraria do Presunto e da Cebola do vale do Sousa, Real 

Confraria do Maranho, Confraria do Queijo do Rabaçal, 
Confraria dos Sabores da Abóbora, Confraria dos Carolos 
e Papas de Milho, Confraria Gastronómica do Bacalhau, 
Confraria Queirosiana, Confraria da Lampreia de 
Penacova, Confraria da Caldeirada de Peixe e Camarão de 
Espinho, Confraria Gastronómica da Gândara, Confraria 
do Melão Casca de Carvalho, Confraria do Chícharo, 
Confraria do Cabrito Estonado, Confraria das Papas de S. 
Miguel, Confraria Gastronómica de Almeirim, Confraria 
do Vinho de Lamas, Confraria dos Nabos e Companhia.

A Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas 
não pode deixar de manifestar à anfitriã, a Confraria 
dos Nabos e Companhia, o maior agradecimento pela 
superior colaboração, traduzida não só na cedência das 
suas instalações mas também, na prestação de toda 
a logística de apoio disponibilizada para a realização 
desta Assembleia, colaboração que muito bem regista 
o edificante e solidário espírito de partilha que a esta 
Confraria é reconhecida no seio do nosso universo 
confrádico.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

CARAPELHOS

12 DE OUTUBRO DE 2018
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“Enquadramento do Prémio de Boas Práticas:

A Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas 
agrega 86 confrarias cuja missão incide sobremaneira 
na valorização das tradições da nossa gastronomia 
enquanto elemento essencial na definição 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, simultaneamente, 
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 confrarias 

um importante papel na divulgação 
nacional e internacional do importante 
papel das tradições gastronómicas 
portuguesas.

Não só reafirmam produtos e receitas 
já firmados na nossa dieta, como se 
preocupam em dar a conhecer outros 
menos conhecidos, menos valorizados 
e, em alguns casos, quase em vias de 
desaparecimento.

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 

PRÉMIO DE BOAS PRÁTICAS PARA A 
VALORIZAÇÃO DA GASTRONOMIA

“...enfatizando o valor económico 
e comercial que vários produtos 

adquirem...”
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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 individual 
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 continuidade do seu trabalho com resultados tão 
profícuos na prática de um desenvolvimento sustentável.

Reunião do júRi do PRémio:

A Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas 
irá mais uma vez atribuir no final deste ano, o Prémio de 
Boas Práticas para valorização da Gastronomia, instituído 
para premiar o trabalho de uma das suas Associadas 
que apresente o trabalho mais consistente na defesa da 
Gastronomia. 

Assim e após a recepção das candidaturas o Júri constituído 
por: a representar os CTT Dr. Raul Moreira, peloTurismo 
Centro de Portugal Drª Magda Emanuela Santos, a 
representar a DGADR Engº Pedro Teixeira, e a representar o

 Turismo de Portugal o Dr. Nelson Carvalho.

Reunidos na sede da DGADR em Lisboa os membros do 
júri do Prémio FPCG de Boas Práticas para a Valorização 
da Gastronomia tiveram que tomar uma decisão 
verdadeiramente difícil perante a abundância de tantos 
bons exemplos, a CONFRARIA que no último triénio mais 
se distinguiu neste âmbito. Brevemente, saberemos qual a 
confraria distinguida! A FPCG a crescer com o bom trabalho 
das suas associadas. 

“...estas razões e sabendo do carácter voluntário das 
confrarias onde o empenho resulta do esforço individual e 
comunitário (...) reconhecido pelo mérito do trabalho nas 

boas práticas da valorização da gastronomia...”
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COIMBRA REGIÃO EUROPEIA DA 
GASTRONOMIA 2021 

Notícias

A convite da CIM da Região Coimbra a Federação 
Portuguesa das Confrarias Gastronómicas esteve 
presente na pessoa da sua Presidente, Olga Cavaleiro, 
na reunião com o júri do International Institute of 
Gastronomy, Culture, Arts and Tourism. A FPCG a 
integrar o rico conjunto de parceiros de uma candidatura 
que visa valorizar a região através dos seus produtos 
gastronómicos.

Coimbra – Região Europeia da Gastronomia 2021

Uma candidatura preconizada pela CIM RC – Comunidade 
Inter Municipal da Região de Coimbra em parceria com 
as mais diversas entidades da região, entre as quais as 
ADL/GAL.

A 26 e 27 de Julho esteve na região para apreciar “os 
sabores/os cheiros/os sentires” o Júri Internacional – 
IGCAT, composto por Peritos de diversos países e de 
diversas áreas de actuação, nomeadamente:

Edith Szivas – Perita em Turismo Sustentável e Vice-
Presidente (Finance) do IGCAT (presidente do júri) | Reino 
Unido 

Mihaela Antofie – Perita em Ambiente e Sustentabilidade 
e stakeholder de Sibiu 2019 | Roménia 

Antti Iire – Perita em Educação e Gastronomia e 
stakeholder de Kuopio 2020 | Finlândia 

Anja van Hout – Perita na área Agroalimentar e 
Desenvolvimento Urbano (criatividade) e coordenadora 
internacional de North Brabant 2018| Holanda.
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Assim, a 26/07 decorreu o Meeting no Salão Nobre da 
Universidade de Coimbra, após o que se seguiu com 
a colaboração directa da Câmara Municipal da Lousã, 
#Dueceira, Cerdeira Village e Lousãmel, um Programa 
que pretendeu mostrar a vertente Serrana da Região.

*Almoço Tradicional – Sabores da Serra | Restaurante O 
Burgo - Lousã

-À conversa com… Câmara Municipal da Lousã; …

*Visita à Fábrica do Licor Beirão | Lousã

- À conversa com… José Redondo

*Visita à Aldeia de Xisto – Cerdeira: Aldeia das Artes 

-À conversa com… 

-Kerstin Thomas - Aldeia das Artes/ Cerdeira Village; 

-Ana Souto – #Dueceira; 

-António Carlos - Planta do Xisto; 

-Ana Paula Sançana- Lousãmel; 

Tempo ainda para Provas de Mel Serra da Lousã DOP; 
de Queijo Rabaçal DOP; de Mirtilos; de Geropiga dos 
Moinhos; de Broa de Serpins e de Enchidos de Foz de 
Arouce.

.

No dia 27/07 a visita decorreu por terras da Figueira 
da Foz, Montemor-o-Velho, com a visita ao fabrico dos 
Pastéis de Tentúgal a ser um ponto alto.

O impacto desta série de visitas e reuniões já é conhecido: 
O Júri despediu-se da região de Coimbra afirmando que 
vai recomendar veemente esta candidatura, pela sua 
excelência, para Património Europeu da Gastronomia 
2021. Aguardemos os resultados finais.

.

Fotografias: ASM e AMS/Dueceira

“We strongly recommend Coimbra Region to be 
european region of gastronony 2021” As confrarias 
no momento de encerramento da visita do júri 
internacional e a testemunharem o anúncio oficial sobre 
a recomendação muito positiva do júri. Grande desafio a 
juntar a região de Coimbra da serra ao mar. OBRIGADO 
CONFRARIAS!
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A Presidente da FPCG, Olga Cavaleiro foi convidada a 
falar das práticas alimentares de Gaia na apresentação 
do concurso A MESA DOS PORTUGUESES. O Rio Douro 
não é só paisagem e cenário, é elemento estrutural da 
gastronomia local. A caldeirada como mote de conversa 
entre os acrescentos e reduções da nossa gastronomia.

A FPCG integra o recém criado Centro de Competências 
da Dieta Mediterrânica .

A assinar a integração da FPCG no Centro de Competências 
da Dieta Mediterrânica sob o alto patrocínio da Secretaria 
de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural. As 
confrarias a contribuírem para o desenvolvimento dos 
territórios através da valorização da sua alimentação.

MESA DOS PORTUGUESES

Notícias



Está a decorrer até 2019 a emissão de uma colecção de selos 
dedicada à doçaria tradicional portuguesa. Olga Cavaleiro, 
presidente da Federação Portuguesa das Confrarias 
Gastronómicas, contribuiu para a escolha dos doces e 
redigiu os textos explicativos que acompanham a colecção.

Os Doces que já estão imortalizados em selos:

Pastel de Tentúgal;
Tigeladas de Abrantes;
Ovos moles de Aveiro;
Travesseiros de Sintra;
Queijadas de Vila Franca do Campo;
Bolo de Ançã;
Cristas de Galo de Vila Real;
Marmelada de Odivelas;
Pastéis de feijão de Torres Vedras;
Travesseiros de Sintra;

EMISSÃO FILATÉLICA - DOÇARIA 
TRADICIONAL PORTUGUESA

Notícias
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As principais novidades do Festival da Sopa de Pedra para 
este ano de 2018 foram a criação de um ponto de venda só 

de sopa da pedra e o aumento do número de tasquinhas.

Para o grão-mestre da Confraria Gastronómica de Almeirim, 
Rui Figueiredo, a introdução destas novidades permitirá evitar 
as enormes filas de pessoas que aconteceram em edições 
anteriores e evitar que os visitantes do evento gastronómico, 
que vai decorrer no Parque das Tílias, junto à zona dos 
restaurantes esperem muito tempo para conseguir comer uma 
sopa, disse.

A organização decidiu ainda melhorar o espaço e a animação 
trazendo ainda mais artistas.

O festival passou também a designar-se somente festival da 
sopa de pedra, apesar de os petiscos  continuarem nas ementas 
das oito tasquinhas presentes nesta sexta edição.

 “Por uma questão de marketing achámos que esta alteração 
fazia sentido porque a sopa da pedra é o prato emblemático de 
Almeirim”, explicou Rui Figueiredo, durante a apresentação do 
evento que decorreu na tarde de quarta-feira, 18 de Julho, no 
Salão Nobre da Câmara de Almeirim.

A Confraria Gastronómica de Almeirim organiza o evento, que 
quer ser uma referência a nível nacional, em parceria com a 
Câmara de Almeirim.

FESTIVAL DA SOPA DA PEDRA

ALMEIRIM
29 de Agosto a 2 de setembro

Notícias
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FINAL DAS SETE MARAVILHAS À MESA

ALBUFEIRA

Notícias

Os vencedores foram anunciados no dia 16 de Setembro em 
Albufeira, após quase dois meses de votação pública.

“As ‘7 Maravilhas à Mesa’ foram a sétima edição das 7 Maravilhas 
de Portugal, um projeto que uniu gastronomia, azeites e vinhos, 
e roteiros num conceito integrado de ‘mesa’ que não existia”, 
referiu a 7 Maravilhas em comunicado. A iniciativa arrancou no 
final de 2017, com a candidatura de cerca de 200 mesas, das 
quais 49 foram escolhidas como pré-finalistas, por “um painel 
de 77 especialistas de todas as regiões do país”.

No lançamento do concurso referiu-se que o objetivo era 
receber candidaturas com diferentes patrimónios e ex-líbris 
de cada região, dos petiscos tradicionais aos vinhos, azeites e 
pratos de peixe, marisco, carne e caça, mas também roteiros 
turísticos, incluindo “patrimónios históricos, culturais e naturais, 
museus, adegas, queijarias, eventos e experiências únicas”.

As sete mesas eleitas pelos portugueses foram: Albufeira, 
Bairrada ao Mondego, Lajes do Pico, Mirandela – Maria Rita do 
Romeu, Monção, Terras da Chanfana e Vila Real.
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NA NAZARÉ A FALAR COMO A 
GASTRONOMIA PROJETA O TERRITÓRIO 

NO SEU TODO E A INCENTIVAR O 
PROJETO “MÁS PÊXE QU’AREIA”

A FPCG PRESENTE NA APRESENTAÇÃO 
DO NOVO GUIA MICHELIN

A FPCG PRESENTE NO CONCURSO CHEFE 
COZINHEIRO DO ANO

Notícias
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30 de JuNho

6.  V Cerimónia Capitular da Confraria do Mel
7. Confraria da Broa d´Avintes
8. Confraria do Lousal

07 de Julho

9. Confraria do Anho Assado com Arroz de Forno

15 de Julho

10. Confraria da Broa d´Avanca

21 de Julho

11. Confraria do Bucho Recheado de Pedrogão Grande
 

25 de agosto

12. Confraria do Presunto e da Cebola do Vale do Sousa. 
Penafiel

26 de agosto

13.  III Capítulos da Real Confraria das Cebolas

REPRESENTAÇÕES

02 de JuNho

1. Confraria Gastronómica dos Aromas e Sabores 
Gandareses
2. Confraria do Pão da Regueifa e do Biscoito de Valongo

16 de JuNho

3. VII Capitulo da Confraria Gastronómica do Concelho 
de Ovar
4. Confraria do Torresmo Beirão

23 de JuNho

5. XI Capítulo da Confraria Gastronómica da Maçã 
Portuguesa
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01 de Setembro 

- XIV Capítulo da Confraria do Melão Casca de Carvalho

29 de Setembro
-  Confraria das Papas de S. Miguel

06 de Outubro

- VIII Capítulo Confraria dos Carolos e Papas de Milho 

- Confraria dos Gastrónomos da Região do Algarve

13 de Outubro
- VII Capitulo da Confraria do Bolo Podre e Gastronomia 
do Montemuro - Castro Daire

- XVII Capítulo da Confraria das Tripas à moda do Porto

14 de Outubro
VIII Capíttulo da Confraria do Chícharo

20 de Outubro
- Confraria da Doçaria Conventual de Tentúgal

24 de Novembro
- Confraria Queirosiana

01 de Dezembro
- XVII Capítulo da Confraria Nabos e Companhia
- XVI Capítulo Solene da Confraria Gastronómica da Raça 
Arouquesa

08 de Dezembro
- Confraria dos Sabores Poveiros

PRÓXIMOS EVENTOS



FedeRação PoRtuguesa das conFRaRias gastRonómicas
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