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O mês de Maio foi mais uma vez o culminar de 
todo o trabalho desenvolvido pelas Confrarias na 
defesa da Gastronomia Portuguesa.

Depois de largos meses a levar o receituário das 
Confrarias às Escolas de Hotelaria e Turismo de Portugal, 
aos Continentes, ao Aeroporto Sá Carneiro, ao Metro do 
Porto e aos passageiros da CP.

Chegou o momento da celebração do Dia Nacional da 
Gastronomia Portuguesa, este ano com um programa 
extenso e com um cenário privilegiado: o Cais de Gaia, 
com vista sobre o Porto. 

Foram dois dias, 26 e 27 de Maio, de mostra do melhor que 
Portugal tem para oferecer em termos de Gastronomia, 
todos os visitantes (portugueses e estrangeiros) tiveram 
oportunidade de provar as melhores iguarias, os 
melhores produtos gastronómicos e vinhos.

Foi o fim-de-semana da festa da Gastronomia, cheio de 

cor, aromas e também de música proporcionada pelas 
coletividades de Gaia que se quiseram associar a esta 
festa.

Foi também momento de celebração e trabalho para 
as Confrarias que se desdobraram entre a Mostra de 
produtos e a realização dos Showcookings, sempre 
em colaboração com as Escolas de Hotelaria e que 
permitiram a todos provar sabores de Norte a Sul de 
Portugal.

Importantes também outros momentos como a: 
presença das Escolas de Hotelaria que nos trouxeram 
uma maravilhosa Exposição que se come e que se 
bebe, pelo lançamento de mais um selo e postal inteiro 
comemorativo desta data, pela apresentação da Marca 
de Certificação: Porrtugal.PT, muitos, muitos foram os 
motivos para visitar o Cais de Gaia, mas não poderemos 
esquecer o Brinde à gastronomia Portuguesa e que levou 
2000 pessoas a erguer o seu copo em reconhecimento 
desta maravilha que é a Gastronomia Portuguesa.

EDITORIAL

Olga Cavaleiro
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“Maio as dá, Maio as leva”.

Andamos um ano a salivar por elas e depois, de repente, 
em Maio, comemos até ficarmos enfartados, todos os 
dias são dias de comer favas.  Numa luta contra o tempo, 
aproveitamos o serão para as descascarmos e para 
pensarmos como as vamos cozinhar no dia seguinte. 

Guisadas ou cozidas? Com estrugido das carnes de 
porco ou com bacalhau? A pressa é tanta que, perante 
as reclamações dos mais novos “outra vez favas?”, se diz 
com convicção “é de aproveitar antes que fiquem rijas!”. 

Verdade, verdade, é que o tempo das favas é vivido 
como se não houvesse amanhã. É certo que no mercado, 
as versões congeladas já nos permitem usufruir de uma 
receita de favas em qualquer altura do ano, mas para 

quem vive no campo, tal não faz sentido. Como provar 
as favas sem lhes sentir o cheiro a descascá-las? Ficamos 
com o polegar todo negro ao retirá-las das vagens, mas 
isso importa? 

No desespero de quem sabe que o tempo as traz e o 
tempo as leva, procura-se não desperdiçar. A abundância 
leva à partilha, por isso, vai-se em corrupio a casa dos 
vizinhos entregar umas favinhas, chama-se à pressa os 
familiares a residir na cidade “venham cá que temos 
umas favas para vocês!”. 

Mais do que alimentar, interessa celebrar a abundância 
na família, na vizinhança, nos laços de amizade. Se já é 
bom comer favas quando estas estão tenrinhas, melhor 
sabem quando saboreadas entre amigos à volta de uma 
boa conversa! Lá tinha razão Plutarco. Não nos sentamos 

FAVAS: “MAIO AS DÁ, MAIO AS LEVA”
Artigo

Olga Cavaleiro

“...vai-se em corrupio a casa 
dos vizinhos entregar umas 

favinhas...”
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para comer. Sentamo-nos para comermos juntos!

A verdade é que o desespero de se saber que o tempo 
passa rápido e que, em breve, estarão rijas e apenas 
boas para fazer puré para a sopa, leva à urgência de as 
saborear. Mas saborear em alegria. Saborear sabendo 
que somos uns sortudos por termos o Maio que, entre 
tantas outras coisas, nos abençoa com as favas. 

Agora imaginem que tínhamos favas todo o ano. Será 
que as saboreávamos da mesma maneira? Será que 
provocávamos o encontro com a vizinhança, com os 
amigos, com a família com o pretexto da urgência que as 
favas justificam? Será que nos iam saber tão bem? 

A sazonalidade não é boa somente porque os produtos 
são comidos com as qualidades organoléticas ideais. Na 
verdade, no alimento nem tudo e resume a um conjunto 
de propriedades nutricionais ou de qualidade. Às vezes, 
até dá para pensar que o mais importante é como 
aproveitamos essa urgência do tempo para provocar o 
encontro, a partilha, a troca.

Atrás da inexorável passagem do tempo, reduzido 
em horas, minutos, segundos que se traduzem em 

transformações irreversíveis na planta, está a verdadeira 
motivação. Estarmos juntos. Trocarmos alimentos 
aproximando-nos uns aos outros no laço sempre 
indestrutível da necessidade alimentar. Hoje eu, amanhã 
tu. Hoje recebo, amanhã dou. 

O tempo é inexorável. Na maioria das vezes vamos 
esquecemos esse fato e, por isso, vamos adiando, 
adiando sem fim o encontro, a oportunidade de 
estarmos juntos. Achamos sempre que há tempo, que 
na semana seguinte, no mês seguinte vamos ter tempo 
para o encontro com a família, com os amigos, com os 
vizinhos. 

Ainda bem que, perante a falta de discernimento dos 
humanos, as plantas nos lembram da urgência da vida e 
nos obrigam a marcar sem demora o encontro. Nem que 
seja para comer umas belas de umas favas, antes que 
fiquem rijas claro! Viva Maio e as favas que nos dá!

“... saborear em alegria.
Saborear sabendo que somos uns sortudos...”
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1. Como define a importância da gastronomia no 
contexto da nossa sociedade?

As sociedades modernas vivem de perceções e de 
representações, associando o que fazem ao sentido de 
identidade. Nesse sentido, a gastronomia enquanto 
processo cultural ganhou uma força enorme, sendo 
mesmo aquilo que todos querem saber fazer, saber 
apreciar, saber opinar, saber avaliar e saber defender. 

Todos querem recuperar e preservar a receita da avó e 
muitas vezes manter o segredo que lhes permite fazer 
a diferença. O segredo da avó é a receita para o sucesso.

Mas, o mais curioso, é que em simultâneo há um 
movimento centrípeto que se propaga nas sociedades 
relativamente ao que comem, à procura de novas 
experiências e de novos mundos. É entre o sentido de 
identidade e o movimento de abertura que se afirma e 
transforma a gastronomia.  

 
Entrevista

MIGUEL JOÃO DE FREITAS
Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural
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2. Considera que a gastronomia é devidamente 
aproveitada na divulgação do nosso país?

A gastronomia é um dos principais elementos da montra 
turística que o país tem para oferecer e, tenho a certeza, 
um dos seus mais fortes motivos de atração. 

Não há quem nos visite que não vá encantado com a 
nossa comida e o nosso vinho, com a frescura e o sabor 
dos nossos produtos, com a forma como os fazemos e os 
apresentamos. Essa é uma forma que não se deve descurar 
de divulgação do país e que aprecio particularmente 
pois permite associar de forma expressiva gastronomia e 
territórios com tudo aquilo que somos.

Claro que a restauração portuguesa, alguma dela famosa 
em pontos diversos do globo, faz também a sua parte.   

Mas existem, certamente, outros caminhos a percorrer 
para a internacionalização da gastronomia portuguesa, 
que nos vinhos está em aceleração e que pode muito 
bem ser potenciada com a abertura de novos mercados 
para os produtos alimentares nacionais. E creio saber 
que há iniciativas, quer por parte do governo, como de 
diversas entidades associativas no sentido de organizar 
melhor o esforço de divulgação da gastronomia fora de 
portas.

3. Conhece o movimento das confrarias? 

Embora tenha sido tocado ao longo da minha vida 
profissional muitas vezes pelo movimento gastronómico 
e báquico, não sou um conhecedor profundo das 

confrarias.

Mas prometo aprofundar esse conhecimento, para meu 
próprio prazer, mas acima de tudo porque me foi aberta 
a porta para entrar e poder aproveitar muito do que se 
prova por esse país fora.

4. Pertence a alguma confraria?   

Pertenço à Confraria da Pera Rocha e à Confraria da Carne 
Barrosã.

5. Como entende o papel das confrarias na nossa 
sociedade?

Preservar a identidade do que é verdadeiro num espaço 
de enorme abertura e transformação, encontrar o 
ritmo certo de intervenção entre quem produz, quem 
confeciona e quem consome para que os elementos 
patrimoniais não se percam, defender as paisagens 
alimentares tradicionais nas suas excentricidades e 

“... aprecio particularmente pois permite associar de forma 
expressiva gastronomia e territórios com tudo aquilo que 

somos...”
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belezas únicas, saber resistir a mudanças sem perder o 
sentido da inovação e dos futuros presentes, revitalizar 
o tanto que se tem e se esquece por se ter como 
adquirido, promover e difundir o que se faz e como se faz 
aproveitando os movimentos centrípetos, mas, sempre 
e sempre, valorizar as mãos de fada ou de feiticeiro que 
estão por trás de cada receita, de cada pão, de cada vinho, 
de cada azeite, de cada especiaria, de cada especialidade. 

Esse é o papel das confrarias, nomeadamente, as 
gastronómicas.

6. Na sua opinião, hoje em dia o que move alguém a 
tornar-se confrade?

A vontade de ser parte da comunidade e o sentido de 
convivialidade. Em suma, o sentido de pertença, muito 
local, mas muito global. 

7. Num mundo em permanente mudança, quais são 
na sua opinião os maiores desafios que se colocam às 
Confrarias?

Manter viva a tradição, salvaguardar o valor do 
património cultural associado aos produtos que se 
querem preservar e promover. A gastronomia tornou-se 
um fenómeno social potente e, sempre que assim é, o 
espaço da comunicação torna-se um espaço apetecível. 

Isso trouxe enormes transformações, dando prestígio a 
quem faz e responsabilidade maior a quem defende os 
elementos que estruturam a identidade. Estamos, pois, 
num tempo de oportunidades. O desafio é saber, acima 
de tudo, manter as relações e as ligações. 

8. Conhece a atividade da FPCG?

O suficiente para afirmar que o trabalho desenvolvido 
vai na direção certa. Cá está. Manter relações e ligações, 
dar massa crítica, criar comunidade, mas também, trazer 
mercado ao tradicional para que não se perca, dar valor e 
rentabilidade aos pequenos negócios. Dar continuidade 
ao ritual sem perder o sentido prático das coisas.

Tem sido isso de que me tenho apercebido na 
atividade da Federação Portuguesa de Confrarias 
Gastronómicas, parceiro essencial para a promoção da 
Dieta Mediterrânica, um grande objetivo nacional e que 
ajudará a cimentar relações e ligações à volta da enorme 
mesa que é Portugal. 

“... saber resistir a mudanças sem perder o sentido da 
inovação e dos futuros presentes...”
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No ano de 2018 a FPCG  entendeu que seria oportuno 
proporcionar experiências cruzadas que fossem além dos 
limites territoriais alargando o conhecimento disponível. 

Assim a ideia foi levar Confrarias de territórios mais distantes 
das Escolas e assumiu com maior empenho o reforçar da 
presença do binómio gastronomia/vinhos assumindo 
a presença de confrarias enófilas que permitiram a 
cumplicidade necessária às tradições da mesa. 

ESCOLAS DE HOTELARIA E TURISMO



Confrarias participantes:

Real Confraria do Maranho

Confraria Gastronómica do Concelho de Ovar;

Confraria dos Rojões da Bairrada com grelo e batata à racha;

Confraria da Fogaça da Feira

Confraria do Vinho de Lamas

Confraria do Javali;

COIMBRA

abRil e maio
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Confraria da Carne Arouquesa 

Confraria do Pão, do Biscoito e da Regueifa de Valongo

Confraria Queirosiana

Confraria do Queijo Serra da Estrela 

Confraria da Gastronomia do Bolo Podre de Montemuro

 Confraria da Carne Barrosã

VIANA DO CASTELO

abRil e maio

Confraria Gastronómica do Cabrito e da Serra do Caramulo

Confraria da Lampreia de Penacova

Confraria dos Nabos e Companhia

Confraria Gastronómica “As Saínhas” de Vagos

Confraria Gastronómica dos Carolos e Papas de Milho

 Confraria dos Sabores da Abóbora

PORTO

abRil e maio
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Confrarias participantes:

Confraria do Butelo e da Casula

Confraria do Presunto e da Cebola do Vale do Sousa

Confraria Gastronómica “As Saínhas” de Vagos

LAMEGO

abRil e maio
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Confraria das Papas de S. MiguelLISBOA

maio

Confraria do Cabrito Estonado

Confraria Gastronómica de Almeirim

Confraria da Doçaria Conventual de Tentúgal

Confraria do Vinho Arinto de Bucelas

SETÚBAL

abRil

Confraria da Doçaria Conventual de Tentúgal

Confraria Gastronómica da Amadora

Confraria dos Enófilos do Alentejo

OESTE

maio
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Nas acções de Divulgação destaque para o papel 
fundamental das confrarias gastronómicas.

Desde presenças em várias lojas Continente, nas Estações 
do Metro, na CP, ou no aeroporto Sá Carneiro foram 
numerosas as confrarias que durante o mês de Maio 
surpreenderam a população e turistas com degustações 
de alguns dos produtos portugueses mais tradicionais. 

Foi uma festa de cor e sabor transversal a todo o País, 
com o seu ponto alto no último fim-de-semana de Maio 
no Cais de Gaia.

ACÇÕES DE DIVULGAÇÃO DO DIA 
NACIONAL DA GASTRONOMIA 

PORTUGUESA
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8 de Maio -  Colombo Lisboa

Estiveram presentes as seguintes confrarias: Confraria 
da Doçaria Conventual de Tentúgal; Confraria do Vinho 
Arinto de Bucelas; Confraria do Vinho de Carcavelos; 
Confraria da Gastronomia do Ribatejo; Real Confraria do 
Maranho; Confraria da Lampreia de Penacova; Confraria 
Gastronómica O Moliceiro; Confraria do Chícharo

15 de maio - Continente Coimbra

Confraria do Bolo de Ançã; Confraria da Doçaria 
Conventual de Tentúgal; Confraria do Vinho de Lamas; 
Confraria da Geropiga; Confraria da Lampreia de 
Penacova; Confraria do Queijo do Rabaçal; Confraria do 
Cabrito Estonado; Real Confraria da Cabra Velha

18 de Maio - Continente de Aveiro

Confraria Gastronómica As Saínhas de Vagos; Confraria 
da Broa d´Avanca; Confraria da Pateira; Confraria dos 
Sabores da Abóbora

22 de Maio - Continente Vila Nova de Gaia

Confraria do Presunto e da Cebola do Vale do Sousa; 
Confraria do Anho Assado com arroz de forno; Confraria da 
Doçaria Conventual de Tentúgal; Confraria da Caldeirada 
e do Camarão de Espinho; Confraria Gastronómica do 
Mar; Confraria da Lampreia de Penacova

AS CONFRARIAS NO CONTINENTE
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No domingo dia 13 de Maio a FPCG, realizou uma 
grande acção de divulgação do Programa do 
Dia Nacional da Gastronomia Portuguesa no 

Aeroporto Sá Carneiro no Porto, com esta acção de 
acolhimento aos turistas pretendeu-se por um lado, 
dar a conhecer através de pequenas provas os nossos 
melhores produtos gastronómicos e por outro distribuir 
folhetos com o Programa das Celebrações do Dia 
Nacional da Gastronomia.

Foi um enorme sucesso, esta iniciativa que contou com a 
colaboração das Confrarias:

Confraria do Bolo de Ançã; Confraria da Doçaria 
Conventual de Tentúgal; Confraria da Geropiga; Real 
Confraria das Cebolas; Confraria Gastronómica “O 
Moliceiro”; Confraria da Broa d´Avanca; Confraria do 
Anho Assado com arroz de forno; Confraria do PBR de 
Valongo; Confraria do Presunto e da Cebola do Vale do 
Sousa; Confraria das Tripas à moda do Porto; Confraria 
dos Nabos e Companhia; Confraria Gastronómica “O 
Rabelo”; Confraria dos Sabores da Abóbora; Confraria 
da Caldeirada e do Camarão de Espinho; Confraria 
Enogastronómica Sabores do Botaréu; Confraria dos 
Rojões da Bairrada com grelo e batata à Racha; Confraria 
Gastronómica do Bacalhau; Confraria das Papas de S. 
Miguel; Confraria do Bucho Recheado de Pedrogão 
Grande; Confraria Gastronómica “As Saínhas” de Vagos; 
Confraria Gastronómica da Gândara.

AS CONFRARIAS NO AEROPORTO SÁ 
CARNEIRO - PORTO

Acolhimento aos Turistas
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Na semana que antecedeu os dias 26 e 27 de Maio, 
várias foram as acções de divulgação da iniciativa 
Dia Nacional da Gastronomia Portuguesa nas 

Estações do Metro de S. Bento e de Santo Ovídio em 
Vila Nova de Gaia, as Confrarias presentes aproveitaram 
as milhares de pessoas que por ali passam diariamente, 
para fazer a divulgação das iniciativas Dia Nacional da 
Gastronomia e dar algumas degustações de Vinho do 
Porto e alguns doces regionais.

ESTAÇÕES DE METRO
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A Conferência de Imprensa de apresentação do Dia 
Nacional da Gastronomia Portuguesa, realizou-
se no dia 3 de Maio, numa iniciativa com inicio 

a bordo do Alfa Pendular que partiu de Lisboa Santa 
Apolónia às 8.00 com as Entidades convidadas pela FPCG  
e que são parceiras do Dia Nacional da Gastronomia 
Portuguesa, nomeadamente os representantes do 
Turismo de Portugal e da DGADR.

Numa iniciativa que pretendeu em simultâneo, divulgar 
o programa de 2018 das Celebrações do Dia Nacional 
da Gastronomia Portuguesa e os melhores produtos 
gastronómicos do nosso País junto dos passageiros do 
Alfa Pendular. Assim, as Confrarias que entraram a bordo 
do Alfa Pendular nas estações de Lisboa, Coimbra e 
Aveiro, tiveram a oportunidade de brindar os passageiros 
com pequenas preciosidades da nossa gastronomia.

Já na Estação das Devessas, organizou-se um desfile 
das Confrarias presentes, que se dirigiram ao Convento 
Corpus Christi onde se realizou a Conferência de 
Imprensa para apresentação do programa Dia Nacional 
da Gastronomia.

 Estiveram presentes, as diversas confrarias bem como 

os representantes da FPCG, AHRESP, AGAVI, Turismo 
de Portugal e Câmara Municipal de Gaia, estiveram 
presentes cerca de 80 pessoas que ouviram Olga 
Cavaleiro da Federação Portuguesa das Confrarias 
Gastronómicas (FPCG) referir que: 

“A gastronomia tem um conjunto de variantes que faz 
deste país aquilo que ele é. Também destacamos, com 
esta data, a importância dos produtos tradicionais e 
valorizamos a literacia alimentar e o que é nacional”

Já o presidente da Câmara de Gaia, Eduardo Vítor 
Rodrigues, recordou que a zona do cais está a sofrer uma 
“revolução” no que diz respeito à circulação, tornando-
se maioritariamente pedonal. “É um espaço que será 
devolvido às pessoas, às famílias, às crianças e aos 
visitantes. 

O Dia Nacional da Gastronomia é organizado pela 
FPCG, bem como pela Associação da Hotelaria, 
Restauração e Similares de Portugal e Associação para a 
Promoção da Gastronomia, Vinhos, Produtos Regionais 
e Biodiversidade, tendo como parceiros a Câmara 
Municipal de Gaia, o Turismo de Portugal e o Clube de 
Produtores.

CONFERÊNCIA DE IMPRENSA DE 
APRESENTAÇÃO DO DIA NACIONAL DA 

GASTRONOMIA PORTUGUESA
VILA NOVA DE GAIA
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Nos dias 26 e 27 de maio, o Cais de Gaia 
transformou-se num verdadeiro ponto de 
encontro dos melhores sabores nacionais, 

com a celebração do Dia Nacional da Gastronomia 
Portuguesa. 

Depois de Aveiro em 2016 e Lisboa em 2017, a 
cidade de Vila Nova de Gaia foi a anfitriã da terceira 
edição do Dia da Gastronomia.

Foram vários os momentos que decorreram em 
todo o país durante o mês de Maio, sendo o fim-
de-semana de 26 a 27 de maio o ponto alto desta 
verdadeira viagem de sabores. 

No Cais de Gaia, mais de 60 expositores animaram, 
durante todo o fim-de-semana, a marginal da 
cidade, com os seus melhores produtos. Os 
expositores foram um conjunto de produtores 
representados pelas Confrarias Gastronómicas 
e Báquicas, produtores associados ao clube de 
produtores do Continente e ainda empresas de 
vinhos do Douro e do Porto.

Confrarias participantes:

 Confraria Gastronómica “As Saínhas” de Vagos; Confraria 
da Caldeirada e Camarão de Espinho; Confraria do 
Infante e da Gastronomia das Descobertas; Confraria dos 
Nabos e Companhia; Confraria da Doçaria Conventual de 
Tentúgal; Confraria dos Sabores da Abóbora; Confraria 
da Geropiga; Confraria das Papas de S. Miguel; Confraria 
do Anho assado com arroz de forno; Confraria dos 
Gastrónomos da Região de Lafões; Confraria dos Rojões da 
Bairrada com grelo e batata à racha; Casa do Sal; Confraria 
do Bolo de Ançã; Confraria dos Velhotes; Confraria da 
Fogaça da Feira; Confraria do Queijo Serra da Estrela – 
Casa da Ínsua; Confraria da Broa d´Avanca; Confraria do 
Queijo do Rabaçal; Confraria do Pão da Regueifa e do 
biscoito de Valongo; Confraria Enogastronómica Sabores 
do Botaréu; Confraria Queirosiana; Confraria do Vinho 
Arinto de Bucelas; Confraria das Almas Santas da Areosa 
e do Leitão; Confraria da Raça Arouquesa.

DIA NACIONAL DA GASTRONOMIA
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Clube Produtores CONTINENTE

Quinta dos Fumeiros

Fumeiros da Guarda

Fumeiros Sabores do Alvão

Alheiras Gracinda

Estrela Artesanal Queijaria

Quinta da Tapada; Montiqueijo

Lactimercados

Bilores Queijo Artesanal

Minho Fumeiro

Pão de Gimonde

VINHOS

Quinta de Cottas

Porto Calém Velhotes

Fragulho

Vieira de Sousa

AGAVI

Tok de Mar by Algaplus e Rockaroma

Para além desta mostra, a festa foi garantida 
com animação constante pelas coletividades 
de Vila Nova de Gaia que levaram até ao Cais 
de Gaia a festa, as tradições e toda a alegria da 
região.

As actuações decorreram ao longo dos dias 
26 e 27 de Maio chamando a atenção dos 
transeuntes, portugueses e estrangeiros 
que foram surpreendidos com as actuações 
espontâneas.

Também os showcookings assegurados pelas 
Confrarias Gastronómica e que decorreram 
de hora a hora para toda a família, trouxeram 
animação ao espaço do Cais de Gaia. 
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No sábado a abrir os showccokings tivemos a Real 
Confraria do Maranho que confecionou e deu 
a provar o Maranho da Pampilhosa da Serra, 

durante a manhã estiveram ainda a confecionar as suas 
iguarias: as Confraria Gastronómica “O Moliceiro” com a 
sua caldeirada de enguias e a Confraria dos Rojões da 
Bairrada que confecionou os Rojões da Bairrada e a Bola 
de Rojões. 

A tarde de sábado foi dedicada às: Confraria dos Nabos 
e Companhia que confecionou a Raia de Pitau e à 
Confraria do Presunto e da Cebola que nos apresentou 
uma Rojoada.

Durante o dia de domingo, entraram em cena mais 
cinco confrarias que presentearam quem se deslocou ao 
Cais de Gaia com iguarias gastronómicas de excelência 
nomeadamente as Confraria Gastronómica de Almeirim 
com a Sopa da Pedra e da Confraria do Anho Assado com 
arroz de forno com o seu anho assado.

E já durante a tarde as Confrarias de Tondela: Confraria 
dos Carolos e Papas de Milho confeccionou os Carolos 
e Papas de Milho e a Confraria do Cabrito e da Serra do 
Caramulo trouxe-nos o seu Cabrito Assado. 

Para finalizar da melhor forma este dia tivemos a 
Confraria Gastronómica “As Sainhas” de Vagos a dar a 
provar as afamadas Saínhas

SHOWCOOKINGS
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Na tarde de sábado estivemos ainda à Conversa com 
a jornalista Ana Catarina e com a fotojornalista 
Marisa a propósito da Viagem que ambas fizeram 

a Portugal, percorrendo os territórios das Confrarias.

As Confrarias presentes deram também o seu testemunho 
acerca da experiência, do seu trabalho e da visibilidade 
que a futura publicação: “Confrarias de Portugal” dará ao 
esforço diário que os Confrades têm na divulgação dos 
seus produtos e territórios.

No domingo, dia maior das celebrações, muitos e únicos 
foram os momentos de Celebração da Gastronomia 
Portuguesa.

“AS CONFRARIAS DE PORTUGAL”

APRESENTAÇÃO DO LIVRO
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Num momento Institucional, pleno de significado as 
diversas confrarias presentes que integram a FPCG 
distinguiram as personalidades presentes com a 

Insígnia de OPTIMUS CONVIVA, em 2018 distinguimos:

Miguel João de Freitas
 Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural

José Guilherme Aguiar
em representação da Câmara Municipal de Gaia

Paulo Ramos
em representação de Manuel Cabral do IVDP

Fernando Moreira
Diretor CP Porto.

CERIMÓNIA DE OPTIMUS CONVIVA
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À semelhança do ano 2017, os CTT lançaram um selo, postal e carimbo 
comemorativos do Dia Nacional da Gastronomia Portuguesa.

O lançamento oficial foi feito no decorrer das cerimónias institucionais, com diversas 
personalidades a receber e carimbar o postal.

NOVO SELO DOS CTT
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Para finalizar da melhor forma a parte da manhã 
do dia 27 de Maio, celebramos a gastronomia 
portuguesa da melhor forma possível, com um 

brinde com vinho do Porto, oferta das empresas de 
vinho do Porto que se quiseram juntar a esta iniciativa. 

Um brinde à Gastronomia Nacional... com o Rio Douro 
como plano de fundo, um momento bonito...

GRANDE BRINDE

COM O VINHO DO PORTO

À GASTRONOMIA

PORTUGUESA
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A FPCG em colaboração com a DGADR apresentaram 
a Marca Tradicional.PT , resultado do trabalho destas 
entidades na criação do Portal Tradicional.PT e que 

permite a atribuição do selo aos produtores que tenham 
produção artesanal  e que tenham os seus produtos 
inventariados na Plataforma.

APRESENTAÇÃO DA MARCA

 TRADICIONAL.PT DA DGADR
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Outro momento alto deste domingo, Dia Nacional 
da Gastronomia Portuguesa, foi a inauguração 
da Exposição - “Que se Come e que Se bebe” 

apresentada pelas Escolas de Hotelaria da Rede de 
Escolas de Turismo de Portugal para ver e provar as 
iguarias idealizadas e confeccionadas pelos alunos e 
formadores das:

Escola de Hotelaria de Lamego

Escola de Hotelaria de Coimbra

Escola de Hotelaria do Porto

Escola de Hotelaria de Viana do Castelo, 

um trabalho magnifico que muito deve orgulhar todos 
os envolvidos no seu planeamento e execução.

EXPOSIÇÃO

“QUE SE COME E QUE SE BEBE”
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Esta festa da gastronomia portuguesa reuniu ainda 
alguns dos seus mais importantes representantes, 
os restaurantes de todo o país.

Assim, ao longo de toda a semana que antecedeu o 
evento, mais de uma centena de restaurantes espalhados 
por todo o país disponibilizaram um prato tradicional 
com ofertas ou descontos até 50%.

Este ano de 2018 contou ainda com a adesão da rede de 
restaurantes foi também alargada a espaços portugueses 
no mundo, com o conjunto de restaurantes na rede Taste 
Portugal.

Maranho; Confraria da Lampreia de Penacova; Confraria 

RESTAURANTES

As crianças também entraram no espírito do 
Dia Nacional da Gastronomia e os mais novos 
tiveram a oportunidade de semear sementes de 

chícharo e de abóbora e de brincar num espaço criado 
especificamente para elas.

ESPAÇO CRIANÇA

SEMEAR PARA CONHECER
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GALA DO 11º ANIVERSÁRIO DA AMPV 
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 

PORTUGUESES DO VINHO

CARTAXO

 
Notícias

A Associação de Municípios Portugueses do Vinho 
(AMPV) celebrou no dia 30 de abril o seu 11º aniversário, 
com uma gala que teve lugar no Centro Cultural do 
Cartaxo, e inserida na Festa do Vinho e do Chocolate do 
Cartaxo.

Esta associação foi criada a 30 de abril de 2007 e apresenta-
se como porta-voz de todos os municípios com vincada 
tradição vitivinícola. Desenvolve ações e atividades de 
interesse comum a todos os seus municípios associados 
a nível local, nacional e europeu e tem como missão a 
armação da identidade histórico-cultural, patrimonial, 
económica e social dos municípios portugueses e dos 
territórios ligados à produção de vinhos de qualidade.

Entre os seus objetivos estratégicos está a valorização 
do potencial endógeno dos territórios cuja economia, 
cultura e identidade histórica estão fortemente 
associadas ao vinho.

Homenagens da Associação – Um dos pontos altos das 
comemorações foi a Homenagem a Vasco d’Avillez, que 
recentemente completou 70 anos de idade, dos quais 
mais de 40 foram dedicados ao setor do vinho. 

Da sua longa e preenchida carreira destacam-se os 
cargos de presidente da ViniPortugal, diretor do grupo 
Symington, Port and Madeira Shippers e vice-presidente 
de A. A. Cálem & Filho, Lda. Desde 2011 é presidente da 
Comissão Vitivinícola da Região dos Vinhos de Lisboa. 
A título póstumo, a AMPV homenageou Carlos Silva e 
Sousa, ex-presidente da Câmara Municipal de Albufeira, 
que faleceu em fevereiro deste ano, aos 60 anos. Era 
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advogado e estava no seu segundo mandato à frente da 
Câmara Municipal de Albufeira, município associado da 
AMPV. Foi ainda presidente da Confraria dos Enófilos e 
Gastrónomos do Algarve.

Nesta gala foram também entregues os Prémios AMPV, 
que compreendem as categorias Revelação, Enoturismo, 
Museu do Vinho, que coube ao Museu do Vinho de 
Monção, Entidade do Ano de 2017 e Personalidade do 
Ano de 2017, que foi entregue à Secretária de Estado do 
Turismo – Ana Maria Mendes Godinho.

A Federação Portuguesa das Confrarias foi convidada 
a estar presente e foi representada pela sua Presidente 
Olga Cavaleiro.

8º FORUM DE TURISMO INTERNO :

VÊ PORTUGAL

 
Notícias

Realizou-se na Guarda, nos dias 7 e 8 de maio, a quinta 
edição do Fórum de Turismo Interno Vê Portugal.

Ao longo de dois dias, a iniciativa anual do Turismo 
Centro de Portugal tem reunido especialistas nacionais 
e internacionais de diversas áreas que olham para o 
panorama do turismo interno: 

“Turismo de Natureza: Que desafios para a 
sustentabilidade?” foi o tema para a edição de 2018. O 
presidente da ADXTUR - Agência para o Desenvolvimento 
Turístico das Aldeias do Xisto, Paulo Fernandes, foi um 
dos oradores do painel onde se analisaram as questões 
ligadas à floresta e às políticas capazes de garantir o seu 
reordenamento e sustentabilidade, bem como a forma 
de afirmar a floresta como um produto turístico de 
excelência.

O Fórum de Turismo Interno contemplou mais cinco 
painéis. Caminhos, ideias e medidas que minimizem as 
assimetrias regionais, as novas tendências na promoção 
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Decorreu a 7 de Junho em Albufeira na presença do 
Senhor Secretário da Floresta e Desenvolvimento 
Rural Miguel Freitas, individualidades diversas e 

representantes das 49 Mesas Pré-Finalistas a Concurso. 

A Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas, 
enquanto elemento integrante do Conselho Científico 
esteve presente através da sua Presidente Olga Cavaleiro.

SORTEIO 7 MARAVILHAS

Notícias

dos destinos, a importância de se definir e conhecer o 
perfil dos turistas, os mercados emergentes ou a relação 
do património e da cultura com o turismo foram apenas 
algumas das temáticas em debate.

Além dos painéis, o evento incluiu o Jantar de Gala “Vê 
Portugal”, que decorreu logo no primeiro dia no Hotel 
Lusitânia. Neste jantar, e pela segunda vez, o Turismo 
Centro Portugal prestou homenagem a personalidades, 
individuais e coletivas, que se destacaram no setor turístico 
nacional e regional e contribuíram significativamente 
para o desenvolvimento e notoriedade da Região Centro 
de Portugal.

Foram ainda entregues os prémios do Concurso de 
Empreendedorismo Turístico “José Manuel Alves”, 
instituídos pelo Turismo Centro de Portugal, e que 
visam apoiar projetos inovadores no setor do Turismo 
com implementação na região, assim como os Prémios 
de Teses Académicas que incidam sobre o Centro de 
Portugal.

A Federação Portuguesa das Confrarias foi convidada 
a estar presente neste Fórum, reconhecimento do 
importante trabalho que as Confrarias desenvolvem 
também na promoção turística dos seus territórios e foi 
representada pela sua Presidente Olga Cavaleiro.
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22 de Abril

6. Confraria do Queijo de S. Jorge

28 de Abril

7. XV capitulo da Real Confraria da Cabra Velha

27, 28, 29 e 30 de Abril

8. XVIII Capítulo da Academia Madeirense das Carnes/
Confraria Gastronómica da Madeira
 

05 de MAio

09. Confraria Gastronómica da Amadora
10.  Confraria dos Ovos Moles de Aveiro
11.  Confraria do Cabrito Estonado - Oleiros

12 de MAio

12. Confraria dos Gastrónomos da Região de Lafões - 
Oliveira de Frades

19 de MAio

13. Confraria do Queijo do Rabaçal

REPRESENTAÇÕES

07 de Abril

1. Confraria da Lampreia de Penacova

14 de Abril

2. XVII Capítulo da Confraria das Almas Santas da Areosa 
e do Leitão
3. X Capítulo da Confraria Gastronómica dos Aromas e 
Sabores Raianos

21 de Abril

4. Confraria do Chá Porto Formoso

22 de Abril

5. Confraria dos Gastrónomos dos Açores
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2 de Junho 

- Confraria Gastronómica dos Aromas e Sabores 
Gandareses

- Confraria do Pão da Regueifa e do Biscoito de Valongo

16 de Junho
 -  VII Capitulo da Confraria Gastronómica do Concelho 
de Ovar

30 Junho

- Confraria dos gastrónomos da Região dos Açores 

- Confraria da Broa d´Avintes

7 de Julho
Confraria do Anho Assado com Arroz de Forno

15 de Julho
Confraria da Broa d´Avanca

21 de Julho
Confraria do Bucho Recheado de Pedrogão Grande

26 de Agosto
III Capítulos da Real Confraria das Cebolas

PRÓXIMOS EVENTOS
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