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editorial

O Natal está à porta e este ano quisemos lembrar-lhe que, para além da norma 
padronizada pelos meios de comunicação social, existem várias formas de viver 
a mais bela quadra do Ano. O Natal é para todos e de todos, vive-se na mesa 
do pobre, na mesa do remediado e na mesa do rico, mas a todos sabe da mesma 
maneira. São como as lágrimas que se choram na Noite de Natal, há quem chore 
e as lágrimas sejam doces, pois, doce é a presença de quem nos acompanha nessa 
noite. E há quem chore e as lágrimas sejam mais salgadas que a água do mar, 
pois, sente-se a ausência de quem não está ou já partiu. Mas essa é também a 
beleza do Natal, sentirmos mais intensamente os sentimentos que nos unem aos 
outros. 

Quisemos dar-lhe alguns textos que mostram como pode a magia, a beleza, a 
intensidade ser vivida em ambientes tão extraordinariamente diferentes, mas tão 
nossos, tão presentes naquilo que são ou foram as nossas famílias. Não se pode 
medir a felicidade de cada um, já que isso faria supor que as expectativas são 
iguais, mas podemos dizer que na Noite de Natal não há quem não sinta o doce 
e o salgado misturarem-se na boca e no coração dando origem à descoberta de 
novas atitudes perante a vida. Chegamos nesta altura ao fecho do ano, ao início 
de um novo ciclo e o Natal transporta-nos para essas contas entre o deve e o 
haver entre nós e os outros, entre nós e a vida. 

A beleza dos textos fala por si e mostra quão diferentes podem ser as “noites de 
Natal” e como a família pode não ser a de sangue, mas a que nos dá carinho e 
alento nas horas difíceis e solitárias. Apreciem o doce e o salgado de uma noite 
que é de todos e que por todos é sentida com o presépio, o Menino Jesus, a 
árvore de Natal, o frio de Inverno em noite de lua cheia que nos alumia nas via-
gens entre famílias, a emoção, a expectativa, a aconchegante lareira, a cozinha, 
pela manhã seguinte, enfim, o Natal começa e acaba quando? Quando o doce 
e o salgado se misturam no nosso coração e nos transportam para recordações 
doces do que foi o Natal.  

Com um excerto belíssimo do “O Presépio” de D. João da Câmara, que nos 
mostra que por vezes perdemos gratuitamente a beleza do momento, desejo a 
todos a oportunidade de viver o Natal naquilo que ele tem de maior, o encontro 
com o outro, o encontro com a vida!

“(…) Lembrou-se de fazer muito misteriosamente um presépio. O segredo em 
que havia de trabalhar mais o animava na tarefa. (…) Assim modelou o menino 
Jesus, que deitou num berço de caixas de fósforos, Nossa Senhora de mãos pos-
tas, São José de grandes barbas, os três Reis Magos a cavalo, e os pastores, um 
a tocar gaita-de-foles, outro com um cordeirinho às costas, e uma mulher com 
uma bilha. Não se pareciam lá muito; mas ele deu provas de que sabia puxar pela 
imaginação. (…) Aos anjos fez asas com as penas de uma galinha que depenou 
para um jantar que não comeu. Moeu vidro para fingir as águas do rio, e no 
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papel de embrulho recortou um moinho que só havia de armar à última hora. 
(…) O que mais o encantava era o menino Jesus, com a cabeça do tamanho de 
um grão de milho, com buraquinhos a fingirem olhos, ouvidos, nariz e boca. 
Tinha mãos com cinco dedos riscados a canivete e dois pezinhos que ele achava 
um encanto. Era a véspera do Natal. Às dez e meia, o patrão mandou-o deitar e 
saiu.

Que alegria estar só! (…) Não lhe deixavam luz; mas que importava? Às 
escuras armaria o presépio. E logo principiou. Enrolou o moinho, pôs-lhe as 
velas; esticou o papel azul que fingia o céu e pregou nele com um alfinete a meia 
Lua; espalhou o vidro moído, num S em volta das palhas; dispôs as figurinhas, 
suspendeu os anjos. Depois fez uma carreira de fósforos de cera, que todos se 
haviam de acender ao mesmo tempo, num deslumbramento, quando desse meia-
-noite. (…) Batia-lhe o coração, que lhe parecia que deviam de ser milagrosas as 
figurinhas, que delas lhe viria algum bem, consolação de sua vida triste.

Meia noite! Acendeu os fósforos e ficou embasbacado! (…) Nunca assim vira 
coisa tão perfeita. Os anjos voavam deveras, os cavalos dos reis galopavam, o rio 
corria, as velas giravam no moinho e os pontinhos do Menino Jesus sorriam-lhe 
no rosto a São José e a Nossa Senhora! 

Tão enlevado cantava, que nem ouviu o patrão abrir a porta, entrar na loja, 
chegar ao desvão.

Acordou-o do êxtase um pontapé.
- Isso… Agora larga-me fogo à escada!... Varre-me já esse lixo!
E ele, a chorar, levantou-se, foi buscar a vassoura. O bruto continuava aos pon-

tapés.
- Vá?... Vá! Mas quando se deitou, encontrou na enxarga uma figurinha. 

Apalpou-a, conheceu-a logo: era a do Menino Jesus. Beijou-a muito. Pior vida 
levara do que ele…

Sentiu de repente um dó muito grande do patrão, que não vira nada, nem 
que era tão bonito aquele Menino, com um olhar tão meigo nos seus olhinhos 
picados.”
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o Natal à mesa
Com os Nossos Escritores

Gloria in excelsis : As Mais Belas Histórias Portuguesas de Natal / [escolhidas por Vasco Graça Moura].

Lisboa : Quetzal, D.L. 2008.  461 p. ; 23 cm

GeNTe de PAz
de Tomaz de Figueiredo

“(…) O coro da senhora D. Elisa pianista imploraria 
ao Deus prometido que nascesse.
(Céus, rociai!
Nuvens, chovei!
Ó Adonai,
Nascei, nascei!)
Iam os ramos batendo.

Agora, sim, a uma dúzia de remadas, pouco mais, 
devia chegar ao ponto da casa paterna, casa que nem 
sabia de quantos avós em escada perdida nos séculos, 
da qual, havia uns trinta anos se despedira. O pátio, 
a varanda, a cozinha ao depois de um arco… Um 
limoeiro ao abrigo do norte… Agriões pelo rego 
que vinha da poça… As peras inverneiras que se 
estendiam no sótão, em camas de palha, e que atura-
vam por Fevereiro e Março dentro… Um melro na 
sebe de alecrim … As vespas nas tigelas de marme-
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lada… Cheiro a mosto… O riso de espigas de milho 
no canastro… Rabanadas… (Ó Adonai, nascei, 
nascei…) numas palhinhas, Adonai… Vinho quente 
em tigelas de outros tempos…

Não. Não tinham passado trinta anos, muito menos 
cinquenta. Era um menino. Ainda era menino. A 
mãe vestira-o para a ceia do Natal, para os formigos. 
Ia comer doces, muita força de doçarias. E todos 
lhe queriam bem, todos. Ia comer chila de ovos, 
bolinhos de jerimu. E ginetes, aquelas rosquilhas 
doces que se chamam ginetes. Caiados de açúcar em 
ponto… Depois, levava um ginete ao presépio, para 
o Menino Jesus comer…(…)”



nona arte | 9

o reGreSSo
de domingos monteiro

“A neve picava mais. Caía agora fofa e densa, mais 
húmida, trespassando-o todo até aos ossos e pondo-
-lhe um arrepio doloroso na espinha.

Pelos interstícios das telhas, saía um fumozinho 
doce de lenha de azinho, de mistura com o cheiro 
do caldo e um aroma de azeite novo e de salpi-
cão. Sentiu uma contracção súbita no estômago 
a lembrar-lhe que já não comia há vinte e quatro 
horas, uma vontade quase aflita de se atafulhar com 
broa e tomar uma barrigada daquele caldo oleoso e 
perfumado. Haveria, decerto, também uma lasca de 
presunto e talvez – quem sabe? – uma rabanadazinha 
rescendente de mel… (…) Via agora nitidamente, 
e até distinguia, ao fundo, por cima da tulha do 
milho, o presépio iluminado com lamparinas de 
azeite. Lá estava o Menino Jesus, com a carinha de 
loiça, sorridente, estendido nas palhas, a vaquinha de 
barro com a língua de fora e os três Reis Magos em 
fila, que a estrela de papel dourado guiava lá do alto, 
com sua luz de sonho. (…)”
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NATAL
de miguel Torga

O raio da serra nunca mais acabava, e sentia-se 
cansado. Setenta e cinco anos, parecendo que não, é 
um grande carrego. Ainda por cima, atrasara-se na 
jornada em Feitais. E o pior de tudo é que come-
çava a nevar! (…) E caía, o algodão em rama! Caía, 
sim senhor! Bonito! Felizmente que a senhora dos 
Prazeres ficava perto. Se a brincadeira continuasse, 
olha dormia no cabido! O que sendo assim, adeus 
noite de Natal em Lourosa… (…) ao cabo de meia-
-hora de caminho chegou ao adro da ermida. (…) 
Entrou no alpendre, encostou o pau à parede, arreou 
o alforge, sacudiu-se, e só então reparou que a porta 
da capela estava apenas encostada. Ou fora esqueci-
mento, ou alguma pecadora forçara a fechadura. Vá 
lá do mal o menos. Em caso de necessidade, podia 
entrar e abrigar-se lá dentro. Assunto a resolver na 
ocasião devida… Para já, a fogueira que ia fazer 
tinha de ser cá fora. O diabo era arranjar a lenha. 
(…) Descobriu, realmente, um jornal a forrar um 
gavetão, e já mais sossegado, e também agradecido 
ao Céu por aquela ajuda, olhou o altar.
Quase invisível na penumbra, com o divino filho ao 
colo, a Mãe de Deus parecia sorrir-lhe.
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- Boas Festas! – desejou-lhe então, a sorrir também. 
(…)

Daí a pouco, envolvido pela negrura da noite, o 
coberto, não desfazendo, desafiava qualquer lareira 
afortunada. A madeira seca de palanquim ardia que 
regalava; só de se cheirar o naco de presunto que 
recebera em Carvas crescia água na boca; que mais 
faltava?

Enxuto e quente, o Garrinchas dispôs-se então a 
cear. Tirou a navalha do bolso, cortou um pedaço 
de broa e uma fatia de febra, e sentou-se. Mas antes 
da primeira bocada a alma deu-lhe um rebate e, por 
descargo de consciência, ergueu-se e chegou-se à 
entrada da capela. O clarão do lume batia em cheio 
na talha dourada e enchia depois a casa toda.

- É servida?

A Santa pareceu sorrir-lhe outra vez, e o menino 
também.

E o Garrinchas, diante daquele acolhimento cada 
vez mais cordial, não esteve com meias medidas: 
entrou, dirigiu-se ao altar, pegou na imagem e 
trouxe-a para junto da fogueira.

- Consoamos aqui os três – disse, com a pureza e a 
ironia dum patriarca. – A Senhora faz de quem é; o 
pequeno a mesma coisa; e eu, embora indigno, faço 
de São José.”
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HISTórIA de um muro brANco e de 
umA Neve PreTA
de José Saramago

(…) Há uma casa e luz lá dentro. E gente: a Família. 
Na lareira ardem grossos troncos de lenha de donde 
se desprendem, lentas, as brasas. Quando à fogueira 
se lhes juntam gravetos, ramos secos, um punhado 
de palha, a labareda cresce, divide-se em trémulas 
línguas, sobe pela chaminé encarvoada de fuligem, 
ilumina os rostos da Família e logo volta a quebrar-
-se. Ouve-se o ferver das panelas, o frigir do azeite 
onde boiam as formas redondas das filhós, entre 
o fumo espesso e gorduroso que vai entranhar-se 
nas traves baixas do telhado e nas roupas húmidas. 
São talvez nove horas, a modesta mesa está pronta, 
o momento é de paz e de conciliação, e a Família 
anda pela casa, confusamente ocupada em pequenos 
trabalhos, como um formigueiro.

Não tarda que saiam todos para o quintal. Vai ser 
lançado ao ar o foguete de três respostas, esse que, 
cumprindo a tradição, anunciará aos vizinhos que 
naquela casa já a última filhó saiu do tacho, a escor-
rer, e foi cair no alguidar profundo onde aguardará 
o retoque final da canela e da calda de açúcar. (…)

A Família gira ao redor da mesa, arruma-se as pou-
cas cadeiras que há, trazidas algumas doutras casas, 
uns quantos escabelos pouco firmes, um caixote 
velho posto em pé. Os rostos estão sorridentes e 
corados, têm nomes e apelidos, mas para a criança, 
são antes de tudo, os Pais. Os Avós; os Tios, os Pri-
mos (…) Sobre a mesa trava-se uma gesticulação rui-
dosa de facas e garfos, de mãos, de dentes, uma con-
tínua mastigação que deforma os rostos e engordura 
as bocas. Contam-se casos, anedotas, todos riem. O 
frio está lá fora, e a geada, e a noite impenetrável. 
A Criança anima-se, já esqueceu a decepção, para o 
ano talvez a deixem lançar o foguete sozinha. (…)”
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A coNSoAdA
de manuel mendes

“ Sentados à grande mesa, todos riem e galhofam, 
mas eis que chega o esperado e fiel amigo. Faz-se 
então o silêncio das grandes ocasiões. Nem palavra, 
porque a coisa impõe respeito. Enchem-se os pratos 
desta delícia e é uma refeição inteira, que para ser 
a preceito apenas se completa com os doces tradi-
cionais desse dia e as frutas secas que também é de 
uso petiscar - os figos, as passas de uva, as peras e as 
ameixas, a noz, a avelã, a amêndoa e o pinhão -, e 
que, depois do honesto vinho de mesa, fazem boca 
para os mais apaladados e espirituosos néctares, que 
no Alto Douro são de se lhe tirar o chapéu. Nisto 
degenerou a parca ceia de magro, da originária con-
soada, e temos em boa razão de convir que degene-
rou bem, evoluiu num mais lato e farto sentido das 
coisas, quer pela graça sentimental, quer no verda-
deiro conteúdo. Dá aprazimento e conforto. Pelo 
tempo frio come-se melhor. Bênçãos devemos aos 
céus, quando generosamente as coisas, assim a nosso 
contento se transformam. E é este o caso.” 



nona arte | 15

o PreSéPIo
de d. João da câmara

(…) Lembrou-se de fazer muito misteriosamente um 
presépio. O segredo em que havia de trabalhar mais 
o animava na tarefa.

Todos os dias, muito a medo, enquanto o patrão 
almoçava ou saía da loja algum instante, vinha à 
porta, se não havia freguês a servir, espreitava, cor-
ria, apanhava um nadinha de barro nas escavações 
do cano. Escondia-o, e debaixo do balcão, quase às 
apalpadelas, ia fazendo as figurinhas.

Assim modelou o menino Jesus, que deitou num 
berço de caixas de fósforos, Nossa Senhora de mãos 
postas, São José de grandes barbas, os três Reis 
Magos a cavalo, e os pastores, um a tocar gaita-de-
-foles, outro com um cordeirinho às costas, e uma 
mulher com uma bilha. Não se pareciam lá muito; 
mas ele deu provas de que sabia puxar pela imagina-
ção.

Sempre lhe faltava alguma coisa. Havia problemas 
difíceis de resolver.
Um dia, engraxando as botas do patrão, lembrou-
-se de engraxar um dos reis, e pôs-lhe depois umas 
bolinhas brancas, de papel a fingir os olhos.

Aos anjos fez asas com as penas de uma galinha 
que depenou para um jantar que não comeu. Moeu 
vidro para fingir as águas do rio, e no papel de 
embrulho recortou um moinho que só havia de 
armar à última hora.

Levou nisso parte de Novembro e Dezembro todo, 
até ao Natal.

Escondia os materiais debaixo da enxerga e, de 
quando em quando, revia-se na obra.

O que mais o encantava era o menino Jesus, com 
a cabeça do tamanho de um grão de milho, com 
buraquinhos a fingirem olhos, ouvidos, nariz e boca. 
Tinha mãos com cinco dedos riscados a canivete e 
dois pezinhos que ele achava um encanto.

Com tiras de papel azul havia de fazer o céu e, 
como o não tinha doirado onde recortasse a estrela, 
fez em papel branco uma meia Lua; vinha quase a 
dar na mesma.

Aquele mês passou correndo.

Era a véspera do Natal. Às dez e mia, o patrão 
mandou-o deitar e saiu.

Que alegria estar só!

Não lhe deixavam luz; mas que importava? Às escu-
ras armaria o presépio. E logo principiou. Enrolou 
o moinho, pôs-lhe as velas; esticou o papel azul que 
fingia o céu e pregou nele com um alfinete a meia 
Lua; espalhou o vidro moído, num S em volta das 
palhas; dispôs as figurinhas, suspendeu os anjos. 
Depois fez uma carreira de fósforos de cera, que 
todos se haviam de acender ao mesmo tempo, num 
deslumbramento, quando desse meia-noite.
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Deram onze e três quartos.

Ajoelhou.

Batia-lhe o coração, que lhe parecia que deviam 
de ser milagrosas as figurinhas, que delas lhe viria 
algum bem, consolação de sua vida triste.
Que seria quando ele iluminasse o desvão da escada 
e os santinhos se pusessem todos a luzir quase tanto 
como os verdadeiros? Rezava-lhes… rezava-lhes… 
Àquela hora, lá na aldeia, tocavam os sinos alegres 
e iam ranchos contentes a caminho da igreja. Lá 
dentro reluzia o trono, e o sacristão muito atarefado 
ia, vinha…

Meia noite!

Acendeu os fósforos e ficou embasbacado!

Nunca assim vira coisa tão perfeita. Os anjos voa-
vam deveras, os cavalos dos reis galopavam, o rio 
corria, as velas giravam no moinho e os pontinhos 
do Menino Jesus sorriam-lhe no rosto a São José e a 
Nossa Senhora! (…)

Tão enlevado cantava, que nem ouviu o patrão abrir 
a porta, entrar na loja, chegar ao desvão.

Acordou-o do êxtase um pontapé.

- Isso… Agora larga-me fogo à escada!... Varre-me 
já esse lixo!

E ele, a chorar, levantou-se, foi buscar a vassoura.

O bruto continuava aos pontapés.

- Vá?... Vá!

Mas quando se deitou, encontrou na enxarga uma 
figurinha. Apalpou-a, conheceu-a logo: era a do 
Menino Jesus. Beijou-a muito. Pior vida levara do 
que ele…
Sentiu de repente um dó muito grande do patrão, 
que não vira nada, nem que era tão bonito aquele 
Menino, com um olhar tão meigo nos seus olhinhos 
picados.”
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NATAL brANco
de José rodrigues miguéis

“ (…) Venha até lá casa no Dia de Natal”, tinha-
-me dito aquele compatriota. “Passa-se um bom 
rato. Temos polvo guisado à portuguesa, e um arroz 
de amêijoas que o prepara Don Rufas. Vai ver que 
não se arrepende. Aquilo o que tem é ser casa de 
pobres…”

Não faltei ao convite, e não me arrependi. (…)

Subimos. De todos os apartamentos Vêm gritos, 
música, risadas, aromas culinários. (…)

Don Rufas, rubicundo e lustroso, de óculos e aven-
tal de riscado, mangas arregaçadas, charlando com o 
mulherio, prepara entre rolos de vapor um colossal e 
rescendente arroz de almejas. O meu anfitrião des-
tapa uma panela fumegante, e revela-me o prome-
tido polvo, chegado há dias de Portugal, no gelo. O 
estômago dos expatriados tem destas finalidades.

A esta visão, a fome estorcega-me as entranhas, e 
confesso com sinceridade: “Não almocei, na fé de 
que isto era para começar às quatro!” Em resposta, 
metem-me nas mãos uma grossa entalada de pre-
sunto curado da Virgínia, quente, a escorrer molho, 
e um copo de cerveja:

- Vá-se remediando! Isto é pra entreter a fome.

O rumor da festa que vem da sala excita-me, 
acelera-me, solidariza-me com esta boa gente. (…) 
Diante da mesa bem fornida, os olhos do meu 
transmontano humedecem-se de gosto. (…) O arroz 
de amêijoas de Don Rufas está de comer e chorar 
por mais; e o polvo guisado arranca-nos brados de 
entusiasmo.

O riso estala.

-Vai mais um copito?

-Pois seja!

Isto que eu sinto não é embriaguez, tranquiliza-te: é 
contentamento, é amor, um indizível conchego que 
eles nem sonham, um desejo indefinível de ser como 
os outros, quase doloroso de bom que é.

E quando se abre o forno e sai lá de dentro, com a 
majestade episcopal, um formidável lombo de porco 
assado – um rolo tostado, todo atado e fumegante, 
nadando no molho de oiro liquido que perfuma a 
casa inteira, e mais, a memória deste dia pelos anos 
fora (…)”
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SerõeS dA ProvÍNcIA, coNFIdêNcIAS 
recÍProcAS
de Júlio dinis

“(…) Na tarde do dia seguinte, a laboriosa vila de 
Famalicão, tão alvoroçada e festeira na véspera, mos-
trava um ar, não dissimulado, de abatimento e de 
tristeza. Com as primeiras alvoradas desvanecera- se 
todo o fantástico efeito das iluminações da noite. O 
sonho terminara, durava o desgosto do acordar. As 
colunas luminosas, os arcos cintilantes, os esplêndi-
dos obeliscos apresentavam-se agora em toda a sua 
prosaica realidade de madeira pintada, lonas enodoa-
das, flores murchas, e verdura defumada e sem viço. 
Os copos e as laranjas de azeite, que, sob o prestígio 
da luz, horas antes atraíam com força irresistível as 
vistas da multidão, já não desafiavam senão o tédio.

Raiara a luz verdadeira, e os falsos astros, apagando-
-se, mostraram tudo o que eram. Quantas glórias, 
como eles, que no meio das trevas ofuscam, não 
resistem aos primeiros clarões de um real alvorecer! 
Os restos o destroços dessas máquinas de festa ali 
estavam expostos às fantasias, aos caprichos e espírito 
aniquilador dos gaiatos, que os apedrejavam agora; 
de todos os esplendores que desmaiam, de todas as 
reputações que periclitam, as turbas costumam tirar 
destas vinganças, pelo entusiasmo e delírio em que 
momentaneamente as arrebataram.

O desalento parecia nem dar ânimo para remo-
ver essas últimas, deterioradas e quase repelentes 
memórias dos regozijos findos. Compreendo aquele 
sentimento. Eu não sei de nada mais triste do que o 
terminar de todas as festas. Em criança arrasavam-
-se-me de água os olhos quando assistia ao desfazer 
do presépio que, em honra do Menino Deus, se 
armava em minha casa pelo Natal.

Cerrava-se-me o coração de melancolia, ao ver 
guardar outra vez na arca — e por um ano! — o 
Menino, Nossa Senhora, S. José, os grupos dos pas-
tores, a vaca, o jumento, os três reis, os anjos e todos 

os mais acessórios do pitoresco santuário, diante do 
qual, nesses quinze dias, se rezava a coroa em família 
e se cantavam as loas da ocasião! Amargo dia de 
Reis, último desta abençoada quinzena, já te não via 
assomar sem que se me enevoassem aquelas puras 
alegrias infantis. Que não encontrásseis mais estor-
vos pelo caminho, venerandos Magos! Que aquela 
milagrosa estrela, que vos trouxe a Belém, vos 
não fizesse errar mais tempo antes de lá chegardes! 
Fatal 6 de Janeiro! com o teu anoitecer, anoitecia-
-me o coração. Voltava a vida normal, voltávamos 
aos bancos das aulas, a aritmética, a caligrafia, oh! a 
caligrafia sobretudo tão associada à férula do mestre-
-escola! e o que era pior que o mais — acabava 
aquela santa comunidade, em que durante quinze 
dias vira a família; o lar doméstico já não oferece-
ria o alegre tumulto e desordem, em que velhos e 
crianças tomavam parte, esse ruído e confusão que 
tão fundo calava no coração de todos. A solenidade 
que nos reunira sob o mesmo tecto, que nos fizera 
viver a mesma vida, ia acabar. Nós, as crianças, cho-
rávamos às claras na despedida; mas suspeitávamos 
que as nossas lágrimas tinham companheiras enver-
gonhadas. Quantas vezes surpreendíamos segredos 
de comoção, que nos redobrava o choro! (…)”
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NATAL doS PobreS
de raúl brandão

“(…) As mulheres calaram-se. Não há ruído. Elas 
próprias sonham. Em torno da mesa, na cozinha 
saqueada, bebem sem palavra o vinho quente. Algu-
mas
pensam decerto num lar e bebem as lágrimas que 
caem no vinho e o gelam.

– A esta hora a minha mãezinha há-de por força 
pensar em mim… – começa uma.

– E tu porque não foste consoar com ela?

– Punham-me fora! queriam-me lá!… Meu pai, 
meus irmãos…

– Em minha casa faz-se uma consoada muito 
grande. Assam-se pinhas no lar, e minhas irmãs 
pequeninas… oh minhas irmãs pequeninas!…

E sufocada desata de repente a chorar. As outras não 
se riem como de costume. Só uma, sentindo que 
iam todas chorar, canta:

Se vires a mulher perdida…

– Raparigas, é o fado… De que serve agora chorar?
Ninguém foge ao seu fado.

– À noite a minha mãe aquecia vinho e dava-mo na 
cama. Sempre a gente é criada para uma vida! 

Quem adivinha?

– Cala-te!

– Eu era o miminho de todos, eu…

– Só eu nunca tive mãe, de mim ninguém se 
importa! Acabou-se! Cala-te! cala-te!…

Na escuridão as cinzas que restam num lar fazem 
tristeza e saudade. Brilham, esmorecem, vão-se 
apagar: são vidas que se extinguem, a alma da treva 
que em redor sufoca. Assim o Prédio ao abandono, 
sob a enxurrada, parecia cismar, como um rescaldo 
coberto de cinzas. Parara trágico defronte do Hos-
pital, e cansado, tal como um pobre ao fim da vida, 
contempla o seu destino. Natal dos pobres! Natal 
amargo dos que não têm pão e se juntam friorentos 
em torno dum lume que não aquece; natal dos seres 
que a desgraça usou… O vinho enregela, o pão é 
duro, mas resta ainda este lume, que jamais se apaga: 
– Amanhã! amanhã!… Que poesia tão triste não vai 
caindo como um choro. (…)”
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À conversa com…  
Confraria Gastronómica

do Bacalhau

de forma sucinta defina as linhas mestras do 
património cultural gastronómico/ou de pro-
dutos que a confraria Gastronómica do baca-
lhau preserva, investiga e divulga. O bacalhau 
tem uma longa história, recheada de simbolismo 
para toda uma região, mais focada em Ílhavo e nas 
suas gentes, naturalmente. A pesca do bacalhau é um 
património intrínseco dos ilhavenses, em que muitos 
perderam a vida na difícil, árdua, hercúlea e nobre 
arte da pesca à linha. Além de todo um patrimó-
nio gastronómico, a Confraria Gastronómica do 
bacalhau imortaliza as raízes culturais adjacentes a 
este setor e, através das suas atividades perpetua as 
tradições que marcam veemente estas terras. Numa 
vertente económica, a nossa confraria tem também 
um papel capital, pois procura agir como um agente 
dinamizador da economia relacionada com este setor 
agroindustrial. Acreditamos que o bacalhau, e tudo 
o que o rodeia, representa um elevado valor eco-
nómico na região, e em particular no município de 
Ílhavo.
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como poderia apresentar a vossa confraria? A 
A Confraria Gastronómica do Bacalhau, constituiu-
-se como Associação no dia 20 de Janeiro de 1999, 
na cidade de Ílhavo (Capital do Bacalhau).
O seu aparecimento resultou de um grupo de 
amigos que periodicamente se reunia em amenas 
cavaqueiras, sempre “à volta da mesa” e, onde o 
bacalhau era prato obrigatório.
Com o objectivo de dar a conhecer, em especial aos 
mais jovens, as ementas feitas à base de bacalhau e, 
dinamizar as várias maneiras de o confeccionar, pre-
tende a Confraria do Bacalhau não deixar “morrer” 
tão rica gastronomia, não só da região, mas de todo 
o país onde o “fiel amigo” sempre foi o peixe de 
todos, ricos e pobres.
Esta Confraria é também uma homenagem a todos 
aqueles que participaram na grande epopeia que foi a 
“Faina Maior”.
O traje identitário da Confraria Gastronómica do 
Bacalhau é primariamente composto pelo Gabão 
preto, antigo traje de agasalho utilizado na zona de 
Ílhavo, e o Escapulário representando uma âncora 
com um bacalhau encrostado, o qual é suspenso por 
uma fita de cor amarela e púrpura, cores do Municí-
pio de Ílhavo.
Os Confrades, reúnem-se obrigatoriamente, uma 
vez por mês em reuniões gastronómicas, nos restau-
rantes do Concelho, onde para além de discutirem 
assuntos de interesse da instituição, contam com a 

presença de convidados especiais ligados às mais 
diversas áreas da cultura e da gastronomia. O “Fiel 
Amigo “ é prato obrigatório nestas refeições.
Em Janeiro (20) de cada ano é organizada a festa de 
aniversário – o “Grande Capítulo Gastronómico”. 
Nesta festa entronizam-se os novos Confrades, 
assim como os Confrades de Honra. 
Anualmente, e desta feita em Agosto, a Confraria 
organiza, em parceria com a Câmara Municipal 
de Ílhavo o evento ilhavense mais emblemático do 
Município, o “Festival o Bacalhau “ que a partir da 
gastronomia e muito especialmente do “fiel amigo” 
se alia à história e tradições locais.
Das várias iniciativas levadas a efeito por esta Con-
fraria, destacamos as parcerias com diversas escolas, 
Universidades  de Aveiro- Portugal ,  de Pollenzo 
– Ítália bem como as presenças nas Feiras Gastro-
nómicas de Aveiro, Póvoa do Varzim, Santarém, 
Almeida, Miranda do Douro (Portugal); Santander, 
Eibar, Bilbao, Noreña, Toledo (Espanha), Toscana 
(Itália), Newark, Elizabeth e New York (EUA).

O bacalhau tem uma 
longa história, recheada 
de simbolismo para toda 
uma região, mais focada 
em Ílhavo e nas suas 
gentes, naturalmente. 
A pesca do bacalhau é 
um património intrínseco 
dos ilhavenses […] 
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Sinteticamente explique a importância do 
vosso produto na alimentação e na gastrono-
mia da comunidade, da região, do país e/ou 
de outros países. O bacalhau é tem uma extrema 
importância nacional…. Os norueguêses também o 
acham, pois vendem-nos em abundância… Desde 
sempre, o bacalhau era o peixe de água salgada que 
chegava ao interior do país, pois não havia trans-
porte frigorífico, nem frio de conservação. Falar de 
bacalhau é falar de algo que alimentou um país, quer 
a pescar, transformar ou a comer.
  
explique abreviadamente a origem desse(s) 
produto(s) e/ou especialidades culinárias. 
Foram objecto de classificação e/ou certifi-
cação? O bacalhau, conforme nos chega à mesa, 
é muito nosso, é muito português. No entanto, a 
origem está nos mares frios do norte. Existem mil e 
uma maneiras de confeccionar o bacalhau, como tal, 
não nos permitimos falar das especialidades culiná-
rias… a não ser do Bacalhau à Confraria, que esse 
sim, devia ser património mundial….

Nos capítulos levados a efeito pela confraria 
Gastronómica do bacalhau, que propósitos 
privilegiam? O nosso capítulo, numa primeira 
instância, é um momento de respeito por todos os 
ilhavenses, e portugueses no geral, que, com mui-
tas dificuldades e atravessando os adversos mares, 
faziam (e ainda fazem) autênticas epopeias para 
pescar o bacalhau que nos chega à mesa. 

Para além dos capítulos enumere outras acti-
vidades levadas a efeito com regularidade pela 
vossa confraria. A confraria tem vido a participal 
ativamente na comunidade em que se insere, tanto 
a nível social no geral, como na educação, no tecido 
empresarial e académico, pois tem sido parceiro em 
diversas atividades realizadas pela nossa Universi-
dade de Aveiro. Temos também colaborado incon-
dicionalmente com a nossa Câmara Municipal de 
Ílhavo, pois ambos partilhamos os mesmos objetivos 
e missão no que ao bacalhau concerne. A Confraria 
do Bacalhau está sempre disponível para colaborar 
em atividades que aportem valor à sociedade, tanto a 
nível cultural, gastronómico ou de conhecimento.
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A confraria tem produzido e publicitado 
trabalhos de investigação e promoção dos 
produtos e do receituário local e regional? Essa 
postura faz parte do ser da própria confraria, nem de 
outra forma poderia.

descreva resumidamente qual o impacto 
dessas actividades, acções e trabalhos junto 
da autarquia, outras autoridades, comunidade 
local e região. A autarquia, a quem agradecemos o 
apoio, o trabalho realizado, a amizade e a partilha de 
objetivos, tem sido uma excelente parceira no desen-
volvimento do bacalhau em todas as suas vertentes. 
Ílhavo é a terra do bacalhau, todos o sabemos, mas 
temos que, unidos, fazer por posicionar, cada vez 
mais, o município no panorama nacional e inter-
nacional. Assim, naturalmente, abrimos a confraria 
à comunidade e levamos o nosso conhecimento à 
comunidade em geral.

A confraria Gastronómica do bacalhau é 
habitualmente convidada para estar presente 
ou participar em actos promovidos pelo poder 
local, regional, nacional? em caso afirmativo 
diga quais, como e com que resultados para a 
confraria. Como foi referido, a confraria é par-
ceira de diversas entidades, nomeadamente a autar-
quia ilhavense, com que tem uma relação de exce-
lência – outra coisa não seria de esperar por quem 
partilha convicções. Os resultados não são para a 
confraria ou para a autarquia, são para toda uma 
região, em que o bacalhau contribui sobremaneira 
para a sustentabilidade socioeconómica.

Na sua opinião o trabalho desenvolvido pela 
vossa confraria é reconhecido na comuni-
dade e na região? Sim, bastante. O nosso baró-
metro são os infindáveis convites que têm sido diri-
gidos à confraria e que procuramos responder com 
todo o rigor, empenho, interesse e motivação.
 

A confraria tem parcerias ou protocolos 
de cooperação com outras confrarias e/ou 
Federações/Associações de confrarias? Todos 
procuramos fazer o melhor para que se atinjam os 
objetivos preconizados pelas instituições. Neste con-
texto, sempre que necessário, a confraria do Baca-
lhau procura fazer das sinergias as forças de atuação.
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No ano 2000, a gastronomia foi classificada 
como património cultural imaterial. Que 
considerações faz desta classificação? É sabido 
que a gastronomia é um importante atrativo turís-
tico e cultural. Não é menos sabido que o setor 
agroalimentar é uma das bases de sustentabilidade 
económica do nosso país. Aliando estas duas forças, 
orientadas no sentido da qualidade e excelência, 
pode servir como um importante agente econó-
mico, valorizando regiões, sub-setores agrícolas e 
pecuários.

Na sua opinião faz sentido Portugal apresen-
tar uma candidatura da cozinha portuguesa 
como património cultural da humanidade? 
Tudo é bem-vindo quando vem por bem e no sen-
tido de aportar valor, neste caso, cultural e econó-
mico. Se assim for…

como definiria a Gastronomia portuguesa? 
Cada um tem o seu paladar. Provavelmente, para 
um oriental a nossa gastronomia não lhe traz qual-
quer prazer. Para nós portugueses, que crescemos 
com estes aromas que misturam o mediterrâneo 
com o atlântico e ainda os ventos da serra, a gas-
tronomia portuguesa é um sem-fim de inebriantes 
experiências gustativas.

Que papel considera que a gastronomia de -
sem   penha na promoção turística do País? 
Como foi referido, a gastronomia é um agente vital 
na captação de turistas, é já um atrativo internacio-
nal. A gastronomia tem também um papel impor-
tante nana fixação e na perduração da visita dos 
turistas.

como seria possível conseguir a internacio-
nalização da nossa gastronomia? A gastronomia 
portuguesa já é internacional, pelo menos através do 
mercado da saudade. Eventualmente, fazendo dos 
nossos imigrantes, que estão espalhados por todo o 
mundo, embaixadores da nossa gastronomia. Cada 
português no estrangeiro tem de ser o principal ven-
dedor de Portugal… e não só na gastronomia, mas 
em tudo o que somos bons.  

o que pensa das recentes modificações opera-
das na “Nona Arte”? As modificações visam um 
fim, que tem como última instância o cumprimento 
dos objetivos a que se propôs. Mais do que uma opi-
nião, pois seria pessoal e empírica, importa aferir se 
a dinâmica provocada está condizente com expeta-
tiva criada - este deve ser o barómetro.
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Asembleia Geral ordinária
FPCG

Foi no passado dia 15 de Novembro que decorreu 
no Casino Figueira a Assembleia Geral Ordinária, 
não na Casa das Confrarias como estava inicial-
mente planeado, devido à necessidade de espaço para 
acolher o programa repleto de atividades do Dia 
das Confrarias, foi gentilmente cedido pela direção 
do Casino Figueira a magnifica sala de Congressos, 
local onde foi concretizada a ordem trabalhos que 
era composta pela discussão e votação da ata ante-
rior; informações; apresentação, discussão e vota-
ção do Plano de atividades e orçamento para 2015; 
proposta para atribuição do grau de mérito ao Sr. 
Ministro-adjunto e desenvolvimento regional, Pro-
fessor Doutor Miguel Poiares Maduro e finalmente 
outros assuntos.

Presentes nos trabalhos estiveram trinta e uma Con-
frarias que participaram profusamente na discussão 
interna e apresentação de pareceres com o intuito de 
contribuir com ideias válidas em prol do movimento 
Confrádico.
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Atentamente foram escutados os esclarecimentos da 
Senhora Presidente e restantes membros do Conse-
lho diretivo acerca do Plano de atividades e orça-
mento para 2015. Plano de atividades muito ambi-
cioso e rico de conteúdo, integrando muitos projetos 
que certamente irão valorizar e afirmar o trabalho 
das Confraria associadas. No que diz respeito ao 
Orçamento 2015, a senhora Presidente afirmou que 
se tratava de um orçamento realista, responsável 
e que não iria acarretar instabilidade financeira à 
Federação.

Na sala magnificamente decorada com o colo-
rido dos trajes, bem como as magníficas obras que 
compunham a Exposição “Traço das Confrarias” 
do Mestre Abílio Guimarães, partilhou-se opiniões 
relativamente à atribuição do grau de mérito ao Sr. 
Ministro Professor Doutor Miguel Poiares Maduro. 
Foi aprovada a distinção ao Senhor Ministro, a sua 
presença foi considerada um estímulo do que que-
remos continuar a desenvolver para o movimento 
Confrádico. Beneficiar com a oportunidade da sua 
presença para que conheça os propósitos da Federa-
ção e das suas associadas, bem como os seus projetos 
e o trabalho já desenvolvido. 

Na verdade, a Assembleia foi pautada pelo confronto 
de opiniões e sugestões saudáveis, um momento de 
partilha de ideias por pessoas que se estimam e que 
se dedicam de corpo e alma a uma causa, que é o 
elevar ao mais alto patamar a Gastronomia Nacional.
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o Traço das confrarias
Exposição de Pintura de Abílio Guimarães

A dar acolhimento aos trabalhos da FPCG desenvol-
vidos no âmbito do “Dia das Confrarias” a exposi-
ção “O Traço das Confrarias” de Abílio Guimarães 
encheu de cor e substância a Sala de Congressos 
do Casino Figueira. Integrada num conjunto de 
actividades que decorreram no final da tarde e que 
culminou com a atribuição da distinção de Asso-
ciado de Mérito ao Senhor Ministro Adjunto e 
do Desenvolvimento Regional, Professor Doutor 
Poiares Maduro, a exposição serviu de cenário ideal 
a um dia de elevação, dignificação e afirmação do 
movimento das Confrarias reiterando a convicção 
de que gastronomia é arte e cultura. 
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A acompanhar os trajes da Casa das Confrarias 
estavam os retratos de vários confrades vertidos e 
traduzidos no papel pelo confrade da Confraria das 
Papas de São Miguel, Abílio Guimarães. Também a 
paisagem natural e construída dos nossos territórios 
não foi esquecida pelo autor que ali levou alguns 
dos seus mais belos trabalhos sobre os espaços que o 
apaixonam e por onde criou laços. Naturalmente, 
encontramos a sua paisagem afectiva natural, o seu 
Porto, o seu Douro, o seu país dos afectos como 
Tentúgal, o Caramulo, Cidacos, o Parque de La 
Salete, a Ria de Aveiro, as praias da Gândara  e 
tantas outras paisagens resultantes dos itinerários de 
Abílio Guimarães.   

Num ambiente acolhedor e de grande expectativa 
para todos os presentes, esta exposição foi apre-
sentada pelo Senhor Presidente do Instituto dos 
Vinhos do Douro e Porto, Dr Manuel Cabral, que 
ali fez sobressair a peculiaridade de Abílio Guima-
rães. Fruto de uma amizade de longa data e de um 
acompanhamento do percurso do autor, Manuel 
Cabral infunde nas palavras o apreço pela obra, mas 
também pelo percurso, pela devoção à arte. Nas 
palavras de Manuel Cabral “Abílio Guimarães dese-
nha como quem conta uma história, como quem 
canta um poema. Para o perceber, basta ouvi-lo falar 
sobre os seus desenhos e sobre os momentos que o 
inspiraram. E o que ele deixa registado no papel é 
mais do que o que fica registado no papel. Os seus 
desenhos transmitem-nos um bocadinho da alma do 
retratado, transmitem-nos um pouco das emoções 
daquele momento, transmitem-nos o sol e o vento 
da paisagem.”
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No final, as telas e os desenhos de Abílio traduzem 
a amizade que molda qualquer grupo, que estimula 
a criação de laços entre as pessoas. É isso que, para 
além da promoção da gastronomia, move todos os 
confrades que se empenham na constituição de uma 
confraria. Na sua apresentação, Manuel Cabral deixa 
vincada essa percepção da obra exposta referindo 
que “Abílio Guimarães assume as confrarias como 
um espaço de exercício da amizade, que ajuda a 
diminuir o espaço entre as pessoas. Um espaço de 
aproximação de pessoas a partir de interesses e de 
propósitos comuns. Com o seu traço, fixa gestos 
e personagens. Com a sua maneira de estar, ajuda 
a moldar atitudes. Para Abílio Guimarães, a pala-
vra confrade rima com a palavra amigo. Não tem 
dúvidas: no seio das confrarias não há espaço para 
outra coisa senão para a amizade. Assim ao jeito do 
que dizia Vinícius, «o amigo: um ser que a vida não 
explica»…”. 

Tal “Fiel das Usanças”, Abílio mostra-se nas palavras 
de Manuel Cabral como alguém que “está gostosa-
mente a cumprir o papel de preservar, para memória 
futura e deleite dos seus contemporâneos, os hábitos 
e as tradições das confrarias do seu tempo. É Abílio 
Guimarães, o fiel das usanças!” Sem dúvida, o nosso 
autor imortalizou na tela e no papel a força das con-
frarias. 
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os vinhos
do Douro e Porto

Integrada nas actividades do Dia das Confrarias 
que decorreu, no dia 15 de Novembro, na Casa das 
Confrarias no Casino Figueira, a Palestra da res-
ponsabilidade do Instituto dos Vinhos do Douro e 
Porto subordinada ao tema “Os Vinhos do Douro e 
Porto” prendeu a atenção de todos os participantes 
que tiveram oportunidade de conhecer melhor a 
histórias e as curiosidades do Vinho do Porto. 

Símbolo de Portugal e grande presença no imagi-
nário de todos os portugueses, o Vinho do Porto 
agrega uma história de séculos que se confunde 
com a história da própria nacionalidade afirmando-
-se como um produto que cedo internacionalizou 
a nossa economia. Paulo Pinto, técnico do IVDP, 
explicou a todos os participantes os protagonistas, o 
território, os percursos, as paisagens do imenso terri-
tório que é o Douro. 

Acompanhados de um “Portonic”, uma outra 
maneira de beber Vinho do Porto, todos os con-
frades sentiram grande proveito nesta apresentação 
dando a perceber o gosto e interesse pela cultura 
vínica. A assistência foi unânime na necessidade de 
concretizar novas iniciativas onde seja possível um 
melhor conhecimento do melhor exemplo da gas-
tronomia no estado líquido, o vinho.  
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dia das confrarias
Gastronomia e Literatura

No âmbito da apresentação da exposição de Abílio 
Guimarães, foi elaborado pela Confraria da Doça-
ria Conventual de Tentúgal um momento literário 
onde foram desfiados alguns dos mais belos trechos 
literários sobre alguns dos produtos promovidos 
pelas nossas confrarias. As paisagens de Abílio deram 
o mote, as confrarias deram a substância da nossa 
riqueza gastronómica, a nossa literatura deu o exem-
plo como a gastronomia preencheu muitas histórias 
e ajudou a definir situações e personagens.

Procurou-se, assim, com a ajuda de alguns excertos 
de obras conceituadas demonstrar a íntima relação 
entre o território e a alimentação, pois a exposição 
de Abílio Guimarães ajuda-nos a compreender isso 
mesmo, essa relação entre a gastronomia e a geogra-
fia, como o território marca as tradições alimentares 
de quem lá habita. Nas suas telas está presente a 
imponência dos rios, das pedras, dos monumentos, 
pequenos fragmentos do território que se impõem 
como gigantes quando se trata de definir o roteiro 
gastronómico. Através das telas de Abílio, com-
preendemos porque o nosso Portugal é como é e 
a riqueza do Caramulo, do Porto, do Douro, do 
Ribatejo e de todo o Portugal está lá toda. 

A geografia, pois, faz as gentes e faz a gastronomia. 
Deste entrecruzar resulta a memória que lembra no 
futuro a origem das coisas, as suas razões de exis-
tência. Desta memória, pretendeu-se ressalvar a 
memória escrita que sobrevive através dos registos 
literários cuja inspiração para os autores esteve, por-
ventura, na vida que testemunharam. 
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coNFrArIA dAS TrIPAS
À modA do PorTo

“ (…) sentido-se exaustos de deliberar – e o delibe-
rar é verdade que exaure – quando foi ali pela tarde, 
tinham mandado vir da próxima bodega um alen-
tado prato de saborosas tripas, e que honra da invicta 
cidade o tinham alojado todo em seus capacíssimos 
abdómenes, diluindo a espessa e glutinosa decocção 
em sendos pichéis de vinho maduro” – Almeida Garrett
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coNFrArIA do QueIJo
dA SerrA dA eSTreLA

"... E da montanha matricial nasce um queijo real! 
Quanto de canseiras e desoras para atingir a sua 
afinação final de disco solar! O apascentar das mei-
gas bordaleiras, escolhendo as melhores ervas ou as 
possíveis (...), a ordenha paciente e cadenciada (...), 
a atenção sempre vígil para a cama do gado (...), as 
sábias operações da feitura - manufactura de ternura 
- no cenário granítico das velhas casas serranas onde 
a luz brota do prodígio que no acinho vai nascer, 
modelado pelas mãos rugosas e tão belas nos gestos 
precisos com que afeiçoam a coelhada, a expectação 
alvoraçada do evoluir da cura. Para tudo isto o esbo-
roar de fronteiras entre o dia e a noite. 
Queijo que o frio, a chuva e a neve amassaram! 
Queijo maior, gerado com quanta dor, queijo de 
amor!"
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coNFrArIA do ANHo ASSAdo
com Arroz de ForNo

“[…] Indra só o escutará, só concederá os benefí-
cios rogados, quando em torno ao seu altar certos 
velhos, de certa casta, vestidos de linho cândido, lhe 
erguerem cânticos doces, lhe ofertarem libações, lhe 
amontoarem dons de fruta, mel e carne de anho. 
Sem dons, sem libações, sem cânticos, sem anho, 
indra, amuado e sumido no fundo do invisível e do 
intangível, não descerá à terra a derramar-se na sua 
bondade. (…)” – Eça de Queirós in A cidade e as Serras

“(…) E a quinta depois, com suas latadas de sombra 
macia, a dormente sussuração das águas regantes, os 
ouros claros e foscos ondulados nos trigais, oferece, 
mais que nenhum outro paraíso humano ou bíblico, 
o repouso acertado para quem emerge, pesado e 
risonho, deste arroz e deste anho. (…)”  – Eça de Quei-

rós in A correspondência de Fradique Marques
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coNFrArIA dA broA de AvANcA 

“ (…) Os copos, de vidro grosso e baço, conser-
vavam o tom roxo do vinho que neles passara em 
fartos anos de fartas vindimas. O covilhete de barro 
com as azeitonas deleitaria, pela sua singeleza ática o 
coração de Diógenes. Na larga broa estava cravado 
um facalhão… Pobre Jacinto (…) ” – Eça de Queirós in 

Contos
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coNFrArIA do cAbrITo
e dA SerrA do cArAmuLo

“[…] aquelas paisagens afogadas nos vapores parda-
centos da serra; a Joana rindo estupidamente depen-
durada da corda do sino; as suas ceias de cabrito 
assado (…) com o abade, defronte da chaminé, onde 
a lenha verde estalava; os longos dias em que se 
desesperava na tristeza da residência, vendo fora sem 
cessar cair a neve….” – Eça de Queirós in Contos
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coNFrArIA dA doçArIA 
coNveNTuAL de TeNTúGAL 

 “ Para Tentúgal não tem nada que errar. É ir direito 
pela estrada de Coimbra, há um desvio, está logo 
lá (…) O viajante faz tenção de tornar aqui um dia 
para avançar no exame desta peculiar atmosfera. E, 
também, confesse-se aqui um pecado de gula, para 
ver se tornam a saber-lhe tão bem os divinos pastéis 
que comeu encostado à Torre dos Sinos, fazendo da 
mão esquerda guardanapo para não perder migalha 
(…)” – José Saramago in Viagem a Portugal  

“Entre os doces que Rosa vendia, encontravam-se 
sempre os muito apreciados pasteis de Tentugal e os 
clássicos e saborosos velhoses. Por ocasião da semana 
santa vendia amêndoas, assim como no tempo 
próprio as bellas castanhas assadas. Era uma mulher 
muito previdente; e assim, quando a estação corria 
propicia a constipações, encontravam-se na sua tenda 
magníficos rebuçados de althêa. Por tudo isso e pelo 
seu aceio era o logar ou tenda da tia Rosa o mais 
concorrido pelos academicos e por muitas outra 
pessoas. Rosa contava mais de 50 annos; mas sempre 
aprumada, muito limpa enão deixando de conservar 
sobre os doces, para resguardo do pó ou insectos, 
toalhas muito alvas e enfeitadas de rendas.”
Augusto de Oliveira Cardoso Fonseca in Outros Tempos ou Velharias 

de Coimbra
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coNFrArIA doS SAboreS
dA AbóborA

“Sobre o telhado secavam abóboras. Por cima 
rebrilhava o profundo, rico e macio azul de que 
meus olhos andavam aguados. Sacudi violentamente 
Jacinto; Acorda homem, que estás na tua terra!

Ele desembrulhou os pés do meu paletó, e veio sem 
pressa, à vidraça que abrira, conhecer a sua terra.

Então é Portugal, hem? Cheira bem.

Está claro que cheira bem, animal!” (…)

“ Sob a janela vicejava fartamente uma horta, com 
repolho, feijoal, talhões de alface, gordas folhas de 
abóbora rastejando. Uma eira, velha e mal alisada, 
dominava o vale, de onde já subira tenuemente a 
névoa de algum fundo ribeiro”. – Eça de Queirós in A 

Cidade e as Serras



nona arte | 40

coNFrArIA doS GASTróNomoS
doS AçoreS 

“Teve um sobressalto, corou toda, com efeito, ao 
avistar o Ega que procurava atarantadamente o 
monóculo; o aperto de mão que trocaram foi mudo 
e tímido: mas Carlos, alegremente, desembrulhava 
o ananás – e, na admiração dele, todo o constrangi-
mento se dissipou. (…)

Carlos, ria, preparando numa travessa o ananás com 
sulo de laranja e vinho da Madeira. Mas Maria 
não queria que ele risse. A ideia do Ega parecia-lhe 
superior, inspirada num alto dever.” – Eça de Queirós in 

Os Maias
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coNFrArIA GASTroNómIcA
o moLIceIro 

“Chegados ao quintalejo, onde se comia o peixe 
frito, abancavam debaixo de uma parreira, em cujos 
troncos as matronas penduravam as mantilhas cuida-
dosamente dobradas pelo festo, e eles as casacas com 
igual esmero. (…)

Depois, vinha a bandeja vidrada do sável, regulando 
duas postas por cabeça, e um alguidar de alface, 
que as esposas temperavam, e os maridos mexiam, 
dizendo cada um seu anexim, sempre o mesmo, a 
respeito da salada; por exemplo: «quer-se temperada 
por um cego», e o outro infalivelmente ajuntava: «e 
mexida por um doido”. – Camilo Castelo Branco in Aventu-

ras de Basílio Fernandes

“(…) numa vida de pachorra e de boa mesa, com 
alguns companheiros de emigração (o desembar-
gador Nuno Velho, o conde de Rabacena, outros 
menores), até que morreu de indigestão, duma lam-
preia de escabeche que lhe mandara o seu procura-
dor de Montemor. (…)” – Eça de Queiroz in A Cidade e as 

Serras

coNFrArIA dAS ALmAS SANTAS dA 
AreoSA e do LeITão

“ (…) - Por essa história de Portugal fora, vocês são 
uma enfiada de Ramires de toda a beleza. Mesmo 
o desembargador, o que comeu numa ceia de Natal 
dois leitões!... É apenas uma barriga. Mas que bar-
riga! (…) Dois leitões, caramba! Até enternece!...
(…)” – Eça de Queirós in A Ilustre Casa de Ramires
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dia da Gastronomia Nacional

O dia das Confrarias que decorreu na Casa das 
Confrarias no Casino Figueira teve como momento 
alto a participação do Senhor Ministro Adjunto e do 
Desenvolvimento Regional, Professor Doutor Poia-
res Maduro, cuja presença culminou num aplaudido 
discurso onde foi realçada, quer a importância da 
gastronomia enquanto elemento de desenvolvimento 
sustentável, de promoção turística e de afirmação da 
identidade nacional, quer o trabalho desenvolvido 
pelas confrarias. 

Para além dos agradecimentos à atribuição do título 
de Associado de Mérito da FPCG, o Senhor Minis-
tro, representante do Governo de Portugal, dedi-
cou grande parte do seu discurso à valorização da 
gastronomia na afirmação da nacionalidade. Referiu 
as potencialidades turísticas, mas também a impor-
tância dos produtos certificados não esquecendo o 
modo inclusivo e sustentável como permite poten-
ciar o desenvolvimento regional. Consciente da 
transversalidade da gastronomia, Professor Doutor 
Poiares Maduro, quis deixar claro perante toda a 
assembleia a convicção de que a gastronomia consti-

tui um elemento central no desenvolvimento do país 
dada a riqueza e a diversidade das nossas tradições 
gastronómicas. 

Por fim, o Senhor Ministro deu a toda a assembleia 
as palavras que todos esperavam. Assim, confir-
mou que, brevemente, será discutida uma Proposta 
de Resolução para a instituição do Dia Nacional 
da Gastronomia Portuguesa. Desafio lançado pela 
Senhora Presidente da FPCG em reunião de Agosto 
de 2013, foi aceite por aquele digno representante do 
Governo de Portugal  que, na presença de muitos, 
reiterou ser intenção instituir um dia de celebração 
da Gastronomia Portuguesa.   

Assim, a FPCG e as confrarias poderão, muito bre-
vemente, celebrar a dignificação da menina dos seus 
olhos, a gastronomia.  
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Atribuição do Título de
Associado de mérito 

ao Senhor Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional,
Professor Doutor Poiares Maduro

A cerimónia de encerramento do Dia das Confrarias 
realizado em 15 de Novembro, na Casa das Con-
frarias, ficou marcada pela atribuição do título de 
Associado de Mérito da FPCG ao Senhor Ministro 
Adjunto e do Desenvolvimento Regional, Profes-
sor Doutor Poaires Maduro. Perante uma ampla e 
interessada assembleia, foi apresentada pela Presi-
dente da FPCG os motivos que levaram o Conselho 
Directivo daquela instituição a aprovar tal distinção. 
Assim, foi realçado:

A oportunidade que a deslocação de um representante do 
Governo de Portugal a uma iniciativa da FPCG repre-
senta para o nosso movimento pelo conhecimento, quer do 
que somos, quer do que queremos fazer. 

Em segundo lugar, será esta uma oportunidade de discurso 
directo com um representante do Governo de Portugal. 
Queremos o reconhecimento da FPCG enquanto institui-
ção que deve ser considerada parceira, que deve ser ouvida, 
que deve ser considerada em matérias que envolvam a 
gastronomia. Não podemos continuar a ser ignorados na 
resolução e tomada de decisões que envolvam a gastronomia. 
Queremos afirmar a FPCG junto do Governo de Portugal 
e esta presença e a especial sensibilidade do Sr Ministro 
permitirão alcançar um outro reconhecimento para aquilo 
que pode ser a prestação da nossa instituição.

Em terceiro lugar, queremos o Dia da Gastronomia 
Nacional. E sabemos do interesse e da disponibilidade do 
Sr Ministro, Dr Poiares Maduro, para apadrinhar esta 
iniciativa. Sabemos que a gastronomia é um tema caro a 
este digno representante do Governo de Portugal. Após o 
desafio para o apadrinhamento do Dia da Gastronomia 
Nacional lançado na reunião que tivemos oportunidade de 
ter em Agosto de 2014, percebemos e muito gratos ficámos 
pelo interesse e disponibilidade demonstrado pelo Senhor 
Ministro. De imediato, iniciámos as necessárias diligências 
com o gabinete ministerial para a concretização do “Dia da 
Gastronomia Nacional”. 

Porque é honra e dever de quem recebe, agradecer a quem 
dá, pela disponibilidade demonstrada, pelo interesse e 
sensibilidade pelo tema da gastronomia, menina dos nossos 
olhos, pela representação do Governo de Portugal, muito 
nos honrará atribuir o grau de Associado de Mérito da 
FPCG ao Sr Ministro Adjunto e do Desenvolvimento 
Regional, Dr Poiares Maduro.

Este momento foi seguido de uma clamorosa acla-
mação que traduz o bem receber das confrarias e 
o orgulho das mesmas em receber no seu seio, um 
digno representante do Governo de Portugal. 
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Parceria FPcG – SoL

No dia 15 de Novembro, na Casa das Confrarias no 
Casino Figueira, na presença do Senhor Ministro 
Adjunto e do Desenvolvimento Regional, Professor 
Doutor Poiares Maduro, foi celebrada uma parceria 
entre a FPCG e o semanário SOL. Representadas 
por Olga Cavaleiro e Sofia Galvão, respectivamente, 
as duas instituições acreditam contribuir com este 
acordo para um passo na afirmação, quer dos nossos 
territórios, quer da nossa gastronomia. É de realçar 
o interesse do Semanário SOL por este projecto que 
mais não é do que a convicção de que as pequenas 
comunidades locais podem dar um contributo sério 
na promoção do país.
 
Diverso na geografia e nos costumes, Portugal é mal 
conhecido pelos próprios portugueses que podem 
através destes artigos, cuja série se iniciará em 
Janeiro, conhecer melhor os recantos de Portugal.

As Confrarias gastronómicas serão os anfitriães de 
uma viagem pelas particularidades das nossas aldeias 
e cidades. O amplo conhecimento que as confrarias 
têm da cultura, da história, do saber-fazer dos seus 
territórios permitem criar histórias interessantes em 
discurso directo realçando, naturalmente, o que de 
melhor se faz em Portugal. 

Cada confraria terá o seu espaço naquele reconhe-
cido semanário, potenciando a divulgação da gas-
tronomia e do trabalho desenvolvido em prol dela. 
A divulgação não se ficará apenas pelo papel e pelas 
letras lidas pelos leitores. Este projecto inclui, ainda, 
desenvolver estratégias que provoquem a ida de 
novos visitantes, porventura curiosos, aos territórios 
das nossas confrarias. Oportunidade de ouro, por 
isso, será com certeza  aproveitada pelas associadas 
da FPCG que devem ver nesta parceria um estímulo 
e um prémio ao trabalho que desenvolvem junto das 
suas comunidades locais. 
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vamos voar com a TAP!

Já estamos a Voar com a TAP desde o dia 1 de 
Novembro, data em que os filmes/documentários 
elaborados pelas confrarias ficaram disponíveis para 
visualização nas rotas de Longo Curso. Testemu-
nhados deste então por vários confrades, estes vídeos 
para além de contribuírem para a promoção turística 
de Portugal permitem reforçar a ideia de Portugal 
como um território único onde as tradições cul-
turais elevam a gastronomia. Assim, mais do que a 
divulgação turística, estes vídeos afirmam a imagem 
de Portugal como um local onde os produtos têm 
uma história, estão ligados a uma origem, contam 
uma história, são o ícone de uma cultura.

A gastronomia portuguesa é um dos símbolos da 
nossa cultura, dos nossos territórios, da nossa iden-
tidade e estes vídeos permitem o enriquecimento da 
imagem de Portugal no estrangeiro levando a diver-
sidade cultural até outras paragens. Para os muitos 
portugueses que frequentam os voos da TAP, é um 
imenso orgulho ver o Portugal não cosmopolita, 
fora dos centros urbanos, o Portugal do Interior, das 
Serras, que se esconde nas paisagens mais agrestes 
sobrevoar os céus deste mundo cada vez mais global. 
Estes vídeos são um hino à convicção do que pode 
ser feito pelas Confrarias no contributo para um país 
mais equilibrado na divulgação das nossas tradições 
gastronómicas. 
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Protocolo de Parceria 
entre a FPCG e a Direcção Geral

da Agricultura e Desenvolvimento Regional

Na presença do Senhor Presidente da Câmara 
Municipal de Santarém, Dr Ricardo Gonçalves, 
os representantes da FPCG, Olga Cavaleiro, e da 
DGADR, Engenheiro Pedro Teixeira, assinaram no 
passado dia 28 de Outubro um protocolo de coope-
ração. Bem exemplificativo do que a FPCG pre-
tende para o futuro dos produtos tradicionais, esta 
será uma oportunidade maior de participação das 
confrarias na qualificação dos produtos tradicionais 
portugueses.

A verdadeira âncora das confrarias está na produção 
local, base da gastronomia que as nossas associadas 
defendem, por isso, este protocolo será de grande 
importância, quer para a classificação dos produtos 
DOP e IGP, quer para a classificação e inventariação 
dos produtos que caracterizam os nossos territórios. 

A FPCG deposita grande esperança e confiança 
nesta parceria já que a entende como mais uma 
oportunidade de as confrarias demonstrarem a sua 
validade e contributo na actividade social. Pretende-
-se, ainda, através deste acordo criar um canal de 
comunicação privilegiado que facilite o desenvol-
vimento de iniciativas de promoção dos produtos 
locais. 

As Confrarias presentes na assinatura do protocolo 
testemunharam a ênfase que ambas as instituições 
querem imprimir neste passo em conjunto que vai 
permitir, numa primeira abordagem, a listagem 
dos produtos associados à FPCG, sendo que numa 
fase seguinte se pretendem sucessos maiores que 
reforcem a presença destes produtos na sociedade e 
economia portuguesa.  
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Festival de Gastronomia
em Santarém

No passado dia 28 de Outubro, a convite da 
Turismo Centro de Portugal, marcaram presença 
no Festival Nacional de Gastronomia de Santarém 
algumas confrarias pertencentes à Região Centro. 
Para além da participação no maior festival gas-
tronómico nacional, a presença destas associadas 
da FPCG visaram uma aproximação ao público 
presente no certame dando conta dos produtos que 
promovem e respectivos territórios. 

As provas dos produtos chamaram a atenção dos 
transeuntes, no entanto, também muitos se deixa-
ram seduzir pelas histórias sobre os produtos e sobre 
as confrarias entabulando diálogos curiosos com os 
confrades presentes. 

Na expectativa de uma presença maior, mais con-
sistente e mais demorada, consideramos que esta 
foi uma maneira de as confrarias demonstrarem o 
contributo positivo que podem dar para a realização 
do Festival Nacional de Gastronomia de Santarém. 
Devemos realçar que tal foi devidamente realçado 
pelo Senhor Presidente da Câmara de Santarém, 
Dr Ricardo Gonçalves,  que considerou necessário 
desenvolver uma parceria com a FPCG de forma 
a assegurar uma maior participação das confrarias 
naquele importante certame ribatejano.   
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A FPcG no 1º congresso 
Nacional de Turismo de culinária  

Nos dias 23 a 25 de Outubro, decorreu na Figueira 
da Foz, no Hotel Mercure o 1º Congresso Nacional 
de Turismo de Culinária organizado pela APTECE. 

Nos dois dias de Congresso, vários foram os ora-
dores que desafiaram o público, maioritariamente 
jovem, a pensar turismo de uma outra maneira. 

Apesar de ser uma temática que é pensada a nível 
central e regional, o turismo implica cada vez os 
vários agentes locais que vêem nesta actividade uma 
maneira de rentabilizar as excelentes condições de 
Portugal para a actividade. Assim, foi uma oportu-
nidade de conhecer novas dinâmicas e abordagens à 
actividade com ênfase na inovação e criatividade. 

Na qualidade de presidente da FPCG, a Dra Olga 
Cavaleiro, apresentou o mapa gastronómico de 
Portugal e as várias perspectivas inovadoras que a 
sua leitura permite. Terminou esta presença alguns 
exemplos do que tem sido o trabalho das confrarias 
direcionado para a temática do turismo. No segui-
mento desta apresentação, foi abordada por vários 
investigadores interessados em conhecer e utilizar 
positivamente o bom exemplo das confrarias.  
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A FPcG no encontro
de confrarias báquicas

A propósito do encerramento das comemorações de 
Barcelos cidade do Vinho 2014 e sob a organização 
conjunta da Federação das Confrarias Báquicas de 
Portugal e do Município de Barcelos realizou-se, 
no passado dia de 6 de Dezembro, o Encontro de 
Confrarias Portuguesas. Estiveram presentes várias 
confrarias báquicas, gastronómicas e culturais que 
seguiram atentamente o preenchido programa cul-
tural do referido Encontro. 

Os participantes tiveram oportunidade de visitar 
o Museu de Olaria e a Casa do Vinho como espa-
ços de cultura e das artes tradicionais da cidade de 
Barcelos onde o artesanato típico da região pode 
ser devidamente apreciado. Na Casa do Vinho foi 
inaugurada a exposição de pintura do autor Mário 
Vitória. Subordinada ao tema do vinho, esta exposi-
ção de Mário Vitória revela abordagem onírica e um 
pouco mitológica do universo do vinho. De grandes 
as dimensões, as telas impressionam pelos motivos, 
pelas protagonistas e pela história de cada uma das 
telas ali explicadas pelo autor. 

Para além destas importantes actividades culturais, 
os confrades presentes tiveram oportunidade de 
assistir a importantes comunicações dos intervenien-
tes como Dr Mário Correia, presidente da FCBP, 
Dr Manuel Cabral, presidente do IVDP e o Sr José 
Arruda, secretário-geral da AMPV. A Senhora 
Presidente da FPCG brindou os presentes com uma 
comunicação subordinada ao tema “A centralidade 
da comensalidade e da convivialidade nas Confra-
rias” através da qual fez uma viagem na história das 
confrarias e explicou o conteúdo sagrado do pão e 
do vinho à mesa dos confrades. 

Foi partilhada a convicção entre os presidentes das 
duas Federações que o próximo Encontro de Con-
frarias de Portugal será pensado tendo em vista a 
organização conjunta e uma participação massiva de 
todas as confrarias associadas. 
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Capítulo da Confraria da Panela ao Lume | 07, 08-11-2014

Capítulo da Confraria do Frango do Campo | 08-11-2014

cerimónias 
capitulares

Novembro
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IV Capítulo da Confraria da Castanha Soutos da Lapa | 08-11-2014

Capítulo da Confraria do Medronho | 16-11-2014
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Capítulo da Confraria da Marmelada de Odivelas | 22-11-2014

Capítulo da Confraria Queirosiana | 22-11-2014
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Capítulo da Confraria dos Ovos Moles| 22-11-2014

Capítulo da Confraria dos Nabos e Companhia| 29-11-2014
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Capítulo da Confraria da Raça Arouquesa | 22-11-2014



Dezembro

Capítulo da Confraria Gastronómica do Cabrito e da Serra do Caramulo | 06-12-2014

Capítulo da Confraria Ovelhã | 13-12-2014



Janeiro
10 Confraria da Fogaça da Feira

24 IV Capítulo da Confraria dos Sabores da Abóbora

Confraria Gastronómica do Bacalhau

25 Confraria do Vinho de Lamas

Fevereiro
14 V Capítulo da Confraria do Bucho Raiano

28 II Capítulo Confraria dos Rojões da Bairrada com Grelo e Batata à Racha

março
07 XXVI Capítulo da Confraria do Queijo Serra da Estrela – Oliveira do Hospital

Confraria Enogastronómica Sabores do Botaréu – Águeda

08 Confraria Gastronómica "As Saínhas"

14 Confraria Gastronómica de Sever do Vouga

21 XII Capítulo da Confraria da Lampreia de Penacova


