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Anunciar a luz que se adivinha. Deixar-se contagiar pela luz que aí vem. O Natal não acontece somente no 

dia 25 de Dezembro nem se esgota nas mensagens que queremos enviar a todos, é um todo que se prepara 

em cada dia que vivemos e em que sentimos a GRATIDÃO da vida, a DÁDIVA do que somos e de quem 

temos ao nosso lado. Viver o Natal é deixar que a magia aconteça, mas sentir o Natal é vivê-lo em cada dia 

que passa e sentir a luz que nos acolhe nos pequenos grandes pormenores da nossa vida. A Anunciação 

celebra a vontade de um coração disponível para ser feliz todos os dias.

Um Santo e Feliz Natal! 
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ARTIGO

A matança do porco
por Olga Cavaleiro

Parece este frio dos últimos dias providencial para acompanhar 

a escrita de uma tradição de Inverno, a Matança do Porco. 

São os dias frios, gélidos, de reduzida exposição solar que 

acompanham a dormência da natureza que apenas desperta 

no Equinócio da Primavera, os mais indicados para em cada 

cantinho do nosso Portugal se cumprir a tradição de matar 

o Porco entregando este a alma ao criador e a carne aos 

homens, desde os pezinhos até à cabeça e orelhas num raro 

exemplo de aproveitamento. Por todo o Portugal, mata-se o 

porco antes do Natal e assim faz-se cumprir o adágio: em 

Janeiro, um porco ao sol e outro ao fumeiro.

Diz a história da alimentação que os porcos domesticados terão 

chegado à Península Ibérica trazidos pelos Fenícios onde por 

via dos cruzamentos com os javalis sobreviveram os traços 

das principais raças atuais. Os romanos grandes admiradores 

da carne porcina, basta lembrar as muitas receitas que Apício 

apresenta no seu livro de receitas De Re Coquinaria onde se 

destacam as com os órgãos femininos da porca, deviam por 



|8| nona arte_dezembro 17

isso gostar de nosso território. Não só pelas 

boas condições para a expansão de olivais 

a lembrar que o Império tinha chegado à 

Península, mas também porventura porque os 

exemplares que se passeavam pelo montado 

predominante no Sul do país tinham na bolota 

o alimento natural que tornava a sua carne de 

superior qualidade, era este bocado de terra 

abençoado para satisfazer o seu gosto por 

boas peças de carne e respetiva charcutaria, 

também esta tão apreciada pelos romanos. 

Nem a demorada presença árabe, cuja 

cultura interdita este alimento considerado 

impuro, fez desaparecer a alimentação ligada 

ao porco.

Espécie de melopeia da formiga ou canto da 

cigarra, no dia da matança é o grito da festa 

e da alegria pela abundância que se adivinha 

na bisarma prestes a ser desmanchada. Os 

proveitos deste ritual de Inverno irão ser 

muitos, ao contrário de outros animais que se 

sacrificam, este não será somente alimento 

para mais um dia, será para todo o ano. É 

esta promessa de pujança e fartura alimentar 

que faz com que este dia seja de bonança, 

misto de trabalho e de celebração, para 

todos os que nele participam, até para as 

mulheres que afeiçoadas ao animal se tentam 

distrair no silêncio ou na algazarra quando 

se desfere o golpe fatal. Pela abundância 

da salgadeira, pela riqueza do fumeiro, é a 

riqueza de qualquer casa, é o tempero certo 

de toda a cozinha que do desenxabido torna 

em saboroso. É o pedaço da salgadeira que 

aromatiza o magro caldo feito de raízes. É o 

enchido que do fumeiro sai para aconchego 

do pão. É o rojão conservado na banha que 

se come em dia mais festivo. É a economia 

do não desperdício de um animal que se 

transforma em iguarias mil.

Era assim, outrora. Hoje, precisamos saber 

que, algures, ainda se faz a matança do porco 

para percebermos que não desapareceu 

aquela parte de nós que noutros se fez alegria. 

Precisamos saber, ainda que com sabor 

a nostalgia, que a nossa alimentação tem 

ligação ao que foi a ousadia da sobrevivência. 

Precisamos saber que o que temos no prato 

tem um sabor a lágrimas salgadas que nunca 

nos deixam perceber se foi a alegria do sabor 

ou o desespero da fome que nos fez gostar 

de tudo o que o Porco nos dá. Talvez seja 

uma mistura dos dois. Não tivesse o homem 

sentido a angústia da escassez da mesa e 

nunca teríamos a maravilha dos presuntos e 

a abundância dos enchidos. De fato, da fome 

ao prazer vai uma distância curta, mas um 

sabor do tamanho do universo. 
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O PORCO AO LONGO DA HISTÓRIA

O Homem come tudo, não come de tudo. 

Não come determinados produtos por serem 

biologicamente inadequados, também rejeita 

outros por razões de ordem religiosa ou de 

censura alimentar, concedendo largo apreço 

até a roçar a idolatria a alguns, estando 

nesse número o porco e seus derivados.

O historiador Heródoto refere o facto de os 

egípcios pobres, sem meio para sacrificar 

porcas à Lua, lhe ofereciam bolos de farinha 

com a forma de porcas.

Uma das cozinhas mais antigas de todos 

os tempos – a da Mesopotâmia – não o 

dispensava, como o atesta o facto de numa 

cerimónia de cariz religioso realizada em 

Bad-na terem sido consumidos sessenta 

porcos.

Na Grécia o porco gozava de grande estima, 

primeiras vítimas animais sacrificadas nos 

altares dos deuses, a carne dava origem 

a suculentos pratos, dos derivados temos 

notícia do apreço que suscitavam os 

presuntos vindos da Lícia, da Frígia e da 

Ásia Menor.

Os enchidos eram apreciados pela 

generalidade da população, Aristófanes 

na peça “Os cavalheiros” menciona as 

morcelas dizendo:”Porquê, bom homem, 

não me deixas limpar as tripas e vender as 

morcelas…”,
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Teófilo na peça “Lutador de pancrácio” 

alude:”A uma queixada, um presunto, 

quatro mãos de porco”, Antifanes em “A 

Coríntia” é bem expansivo na referência ao 

porco: “A – Assim que também miúdos de 

porco, para Afrodite? Ridículo. B – És um 

ignorante, em Chipre desfruta tanto como 

as porcas, patrão, que as impede de comer 

excrementos, mas em troca obriga as vacas 

a fazê-lo”.

Os romanos tinham na carne de porco um 

dos produtos de origem animal de maior 

valia para a satisfação dos necessitados (a 

maioria), e o sumptuoso requinte dos ricos, 

nalguns casos riquíssimos.

Dezenas de autores afirmam e reafirmam 

quanto deviam ao porco no referente à 

satisfação do palato, Apícius em De Re 

Coquinaria legou-nos 46 receitas dedicadas 

ao porco (leitão e derivados), algumas delas 

esquisitas para não dizer outra coisa, dão-

se alguns exemplos: salsichas com vulva 

de porca, almôndegas de vulva de porca, 

vulvas de porcas estareis, tetas de porca, 

rojões à moda de Óstia, presunto com 

pãezinhos de mosto, leitão com dois tipos 

de recheio, leitão assado com massa e mel, 

leitão cozido em vinho, leite à hortelão, 

molho para leitão de leite, modo de cozer 

o toucinho.
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O império romano cobria boa parte do 

Mundo conhecido, por essa época tinham 

fama o toucinho, os enchidos, salames e 

presuntos da Gália, a pátria de Astérix grande 

apreciador de porco-montês), também 

famosos e cobiçados eram os presuntos da 

Lusitânia, levando o imperador Diocleciano 

a estabelecer uma taxa especial para eles 

dada a sua elevada qualidade.

Neste território peninsular criavam-se porcos 

de enormes proporções, Atílio fala de um 

porco desse género, do mesmo retiraram-

se duas costelas para oferecer ao senador 

Velúmnio, que pesavam 22 libras.

Em 1143, na vizinha cidade de Zamora, 

firma-se o tratado de paz entre Afonso 

Henriques e D. Afonso VII de Leão, “depois 

do qual é reconhecido ao infante português 

o título de rei.”

Por esse tempo os porcos para lá da sua 

importância económica e valor na dieta da 

quase totalidade da população, assumia-

se como marco divisório religioso e da 

reconquista cristã. Onde se consumiam 

porcos pressupunha-se a existência de 

cristãos.

Os forais dos primeiros reis portugueses 

fazem menção a porcos, porcas e leitões 

claro sinal do que representava na 

alimentação das gentes, outros documentos 

(numerosos) desde então até à produção 

industrial de alimentos. O estimável reco 

detinha a responsabilidade de abastecer de 

carne a população, podendo-se afirmar sem 

receios ele desempenhar primacial papel na 

vida das pessoas. Se a matança corresse 
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pés fumados ou salgados.

Continua a ser derradeira tábua de salvação 

em transes inesperados ou de despensa 

vazia. Que assim continue, para nossa 

satisfação e prazer.

texto adaptado a partir de: http://www.

museudobisaro.org/o-porco-ao-longo-da-

historia

mal, se os enchidos ficassem estragados, a 

família iria passar mal durante todo o ano.

Nos dias de hoje o porco continua a 

ser fundamental referência nos hábitos 

alimentares dos portugueses. Continua a 

propiciar riqueza, emprego, reconhecimento 

e prestígio a regiões e muitas localidades. 

Continua a ser objecto de veneração em 

Feiras, Festivais e Festas de comeres, ou 

eventos dedicados à promoção de Portugal 

além fronteiras. Continua a satisfazer os 

desejos das legiões de admiradores, seja 

na condição de pequerrucho leitãozinho, 

seja corpulento, seja ainda representado 

em presuntos, enchidos, orelhas, focinho e 
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O NATAL NA ARTE

VISITAÇÃO

“Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se apressadamente para a montanha, em 

direção a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel 

ouviu a saudação de Maria, o menino exultou-lhe no seio. Isabel ficou cheia do Espírito 

Santo e exclamou em alta voz: 

«Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me é dado que 

venha ter comigo a Mãe do meu Senhor? Na verdade, logo que chegou aos meus ouvidos a 

voz da tua saudação, o menino exultou de alegria no meu seio. Bem-aventurada aquela que 

acreditou no cumprimento de tudo quanto lhe foi dito da parte do Senhor» (Lucas 1, 39-45).
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Visitação. António Manuel da Fonseca (1855)

Visitação. Vasco Fernandes (1506-1511)
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ANUNCIAÇÃO

Excerto bíiblico

“Ao sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada 

Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José, da casa de David; e o 

nome da virgem era Maria.

Ao entrar em casa dela, o anjo disse-lhe: «Salve, ó cheia de graça, o Senhor está contigo.» 

Ao ouvir estas palavras, ela perturbou-se e inquiria de si própria o que significava tal 

saudação. Disse-lhe o anjo: «Maria, não temas, pois achaste graça diante de Deus. Hás 

de conceber no teu seio e dar à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Será 

grande e vai chamar-se Filho do Altíssimo. O Senhor Deus vai dar-lhe o trono de seu pai 

David, reinará eternamente sobre a casa de Jacob e o seu reinado não terá fim.»

Maria disse ao anjo: «Como será isso, se eu não conheço homem?» O anjo respondeu-

lhe: «O Espírito Santo virá sobre ti e a força do Altíssimo estenderá sobre ti a sua sombra. 

Por isso, aquele que vai nascer é Santo e será chamado Filho de Deus. Também a tua 

parente Isabel concebeu um filho na sua velhice e já está no sexto mês, ela, a quem 

chamavam estéril, porque nada é impossível a Deus.» Maria disse, então: «Eis a serva 

do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra.» E o anjo retirou-se de junto dela. 

(Lucas 1, 26-38)
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Anunciation -  Giambattista Pittoni

Anunciação - Leonardo Da Vinci
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The Annunciation - Francesco del Cossa

Anunciação - Bento Coelho (1655)
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A DUVIDA

“Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava desposada com José; 

antes de coabitarem, notou-se que tinha concebido pelo poder do Espírito Santo. 

José, seu esposo, que era um homem justo e não queria difamá-la, resolveu deixá-la 

secretamente. Andando ele a pensar nisto, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em 

sonhos e lhe disse: «José, filho de David, não temas receber Maria, tua esposa, pois o que 

ela concebeu é obra do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, ao qual darás o nome de 

Jesus, porque Ele salvará o povo dos seus pecados.»

Tudo isto aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito pelo profeta: Eis que a 

virgem conceberá e dará à luz um filho; e hão-de chamá-lo Emanuel, que quer dizer: Deus 

connosco. 

Despertando do sono, José fez como lhe ordenou o anjo do Senhor, e recebeu sua esposa. 

E, sem que antes a tivesse conhecido, ela deu à luz um filho, ao qual ele pôs o nome de 

Jesus. (Mateus 1, 18-25)
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NASCIMENTO

“E quando eles ali [Belém] se encontravam, completaram-se os dias de ela dar à luz. E 

teve o seu filho primogénito, que envolveu em panos e recostou numa manjedoira, por não 

haver para eles lugar na hospedaria. Na mesma região, encontravam-se uns pastores, que 

pernoitavam nos campos, guardando os seus rebanhos durante a noite. O anjo do Senhor 

apareceu-lhes e a glória do Senhor refulgiu em volta deles, e tiveram muito medo. Disse-

lhes o anjo: ‘Não temais, pois vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o 

povo: Hoje, na cidade de David, nasceu-vos um Salvador, que é o Messias, Senhor. Isto 

vos servirá de sinal para o identificardes: Encontrareis um Menino envolto em panos e 

deitado numa manjedoira”. […] “Quando os anjos se afastaram deles em direcção ao Céu, 

os pastores disseram uns aos outros: “Vamos então até Belém e vejamos o que aconteceu 

e que o Senhor nos deu a conhecer.’ Foram apressadamente e encontraram Maria, José e 

o Menino, deitado na manjedoira.”       (LC 2, 6-16)

“O anjo mandou parar o jumento, porque chegara o tempo de ela dar à luz. Depois mandou 

Maria descer do animal e entrar numa gruta subterrânea onde sempre reinou a obscuridade, 

sem que nunca entrasse a luz do dia. Mas no momento em que Maria nela, o recinto 

foi inundado de resplendor e ficou tudo refulgente como se o sol estivesse ali dentro. E, 

enquanto Maria aí esteve não faltou o resplendor, nem de dia, nem de noite. Finalmente, 

deu à luz um Menino, que ficou erecto sobre os seus pés, a quem no momento de nascer 

rodearam os anjos e o adoraram dizendo: “Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos 

homens de boa vontade”. “Fazia algum tempo que José fora em busca de parteiras. Mas, 

quando retornou à gruta, Maria já dera à luz o Menino. E José disse-lhe: “Aqui te trago 

duas parteiras: Zelomi e Salomé. Mas elas ficaram à entrada da gruta, não se atrevendo 

a entrar pelo excessivo esplendor que a inunda”.  […] “Entrou Zelomi e disse a Maria: 

“Permite-me que te toque”. Quando Maria lho permitiu, exclamou em voz alta: “Senhor, tem 

piedade! Jamais se ouviu nem passou por cabeça humana que os seios estejam cheios de 

leite, depois do nascimento de um menino, permanecendo virgem a mãe. Nenhum derrame 

de sangue no nascido. Nenhuma dor na parturiente. Concebeu virgem, virgem deu à luz e 

virgem permaneceu depois”.”

       EVANGELHO DO PSEUDO-MATEUS, 13, 2-3
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   Natividade - Grão Vasco (1501-1506)           Nascimento - Ambrogio Borgognone

     Nascimento - Federico Barocci                     Nascimento - Sandro Botticelli
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       Nativity - Correggio (Holy_Night)                    Nascimento - Caravaggio

Nascimento -Petrus Christus
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REIS MAGOS

Tinha Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, quando chegaram a 

Jerusalém uns Magos vindos do Oriente.«Onde está – perguntaram eles – o rei dos judeus 

que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo».

Ao ouvir tal notícia, o rei Herodes ficou perturbado e, com ele, toda a cidade de Jerusalém. 

Reuniu todos os príncipes dos sacerdotes e escribas do povo e perguntou-lhes onde devia 

nascer o Messias.

Eles responderam: «Em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo Profeta: “Tu, 

Belém, terra de Judá, não és de modo nenhum a menor entre as principais cidades de Judá, 

pois de ti sairá um chefe, que será o Pastor de Israel, meu povo”».

Então Herodes mandou chamar secretamente os Magos e pediu-lhes informações precisas 

sobre o tempo em que lhes tinha aparecido a estrela. Depois enviou-os a Belém e disse-

lhes: «Ide informar-vos cuidadosamente acerca do Menino; e, quando O encontrardes, 

avisai-me, para que também eu vá adorá-lo».

Ouvido o rei, puseram-se a caminho. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente seguia 

à sua frente e parou sobre o lugar onde estava o Menino. Ao ver a estrela, sentiram grande 

alegria.

Entraram na casa, viram o Menino com Maria, sua Mãe, e, prostrando-se diante dele, 

adoraram-no. Depois, abrindo os seus tesouros, ofereceram-lhe presentes: ouro, incenso e 

mirra.

E, avisados em sonhos para não voltarem à presença de Herodes, regressaram à sua terra 

por outro caminho.

Evangelho de 5.1.2014

Mateus 2, 1-12
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      Reis Magos - Hieronymus Bosch                   The Adoration of the Magi

         Fray Nicolás Borrás

Adoração dos Reis, Vasco Fernandes, (1501-1506)



|24| nona arte_dezembro 17

ADORAÇÃO DOS PASTORES

“Havia, naquela mesma região, pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho 

durante as vigílias da noite.

E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou em redor 

deles; e ficaram tomados de grande temor.

O anjo, porém, disse-lhes:” Não temais; eis aqui vos trago boa-nova de grande alegria, que 

o será para todo o povo: é que hoje nasceu, na cidade de David, o Salvador, que é Cristo, 

o Senhor.

E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada numa 

manjedoura.”

E, subitamente, apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e 

dizendo: “Glória a Deus nas alturas, e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem” 

(Lucas 2,8-14)
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Adoração dos Pastores. Bento Coelho da Silveira

Adoração dos pastores. Gregório Lopes

ADORAÇÃO DOS PAS-

TORES

“Havia, naquela mesma região, 

pastores que viviam nos cam-

pos e guardavam o seu reban-

ho durante as vigílias da noite. 

E um anjo do Senhor desceu 

onde eles estavam, e a glória do 

Senhor brilhou em redor deles; 

e ficaram tomados de grande 

temor. O anjo, porém, disse-
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A APRESENTAÇÃO NO TEMPLO

Quando se completaram os oito dias para o Menino ser circuncidado, deram-Lhe o nome de 

Jesus, indicado pelo Anjo, antes de ter sido concebido no seio materno.

Ao chegarem os dias da purificação, segundo a Lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus 

a Jerusalém, para O apresentarem ao Senhor, como está escrito na Lei do Senhor: «Todo 

o filho primogénito varão será consagrado ao Senhor», e para oferecerem em sacrifício um 

par de rolas ou duas pombinhas, como se diz na Lei do Senhor.

Evangelho de 3.1.2014

Lucas 2, 21-24

The Presentation in the Temple - Raffaello Sanzio
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 “Em tempo de
S. Martinho o que 
acompanha com o 
seu Vinho?”



|28| nona arte_dezembro 17

a tocata e os cantadores com um ou dois copos de 

Geropiga e frutos secos.

Pela Quaresma, quando grupos de homens com 

lucernas para alumiar o caminho percorrem as 

aldeias, cantando às almas, aceitam um copo de 

Geropiga e acompanham com bolinhos secos.

Durante as descamisadas que vão até de madrugada, 

nas eiras de laje preta e carcomida, em noites cálidas 

em que nem uma aragem bole, no intervalo de uma 

cantiga, distribui-se Geropiga e acompanham com 

figos e bolos de canela.

Mal o galo anuncia o raiar do sol, quando o resineiro 

prepara mais um dia de jorna, antes de abalar para 

o pinhal para ganhar o pão nosso de cada dia, vai 

à garrafa que está na cantareira e sorve um golo de 

Ora essa!

Nos Moinhos, no mês de S. Martinho, bebemos 

Geropiga e acompanhamos com castanhas, com 

bolos e frutos secos, com filhoses e…até sem nada!!

Certamente que a rima de “Martinho” com “Vinho” 

desencadeou uma sonoridade que facilmente entrou 

no ouvido e que terá empolgado o casamento da 

época anual com o néctar de Baco, que antes fora 

Dionísio. Porém, em novembro, como o vinho ainda 

não está cozido, como diz o nosso povo, beberrica-

se nas vetustas aldeias a água-pé e o vinho velho que 

foi restando da safra anterior, bem como a sempre 

presente e generosa jeropiga.

Quando a tradição se cruza com a história e com 

a memória coletiva, quando os usos e costumes 

alicerçam a forma de viver de um povo, é natural 

que os quadros reveladores da sua cultura se nos 

apresentem em pinceladas de ouro. Como é o caso 

na aldeia de Moinhos, Miranda do Corvo.

Assim, e no primeiro mês do ano, homens e mulheres 

expressam a sua intenção pacífica e lá vão, de terra 

em terra, de rua em rua, entoando cantigas de boas-

festas e loas ao Menino Jesus, cantando as Janeiras. 

Com a tradicional hospitalidade as gentes recebem 

Confraria dos amigos da Geropiga de 
Moinhos e Arredores
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A dona da casa quando recebia as visitas ao domingo 

à tarde servia café e Geropiga, acompanhada com 

bolo de laranja. Até a mãe parturiente ao receber 

as visitas oferecia um copo de Geropiga às amigas e 

vizinhas que acorriam a felicitar a família.

E quem se não lembra das festas que se faziam quando 

os soldados regressavam do Ultramar? Enfeitavam-

se as ruas com mimosas. Ai senhores, não faltava em 

cima da mesa uma garrafa de Geropiga.

Geropiga para dar ânimo e enfrentar corajosamente 

o árduo trabalho que o espera.

Mas são tantos e tantos os quadros que podemos 

apontar como típicos de Moinhos e portadores de 

riqueza imensa, que a boca se secaria de contá-los, 

não fosse a extraordinária Geropiga dos Moinhos e 

Arredores que tempera a secura da garganta.

Bebia-se Jeropiga em dias gélidos, quando de 

manhazinha se partia para a apanha da azeitona. O 

moleiro molhava sempre o bico antes de sair para 

a distribuição dos taleigos que carregava em cima 

do jerico; O Mestre no lagar depois de comer uma 

tibornada bebia sempre um cálice de Geropiga. Para 

abafar, dizia ele!

E quando se brindava aos noivos no dia da boda! De 

copo em riste: “Vai uma Geropiga à saúde dos noivos!”. 
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também denominada como o “vinho do porto dos 

pobres”, celebra-se o em todo o seu esplendor o 

carinho, a hospitalidade, a generosidade, a arte de 

dar e receber!

Por tudo isto e: “Em amizade, tudo pelo vinho e pela 

Geropiga!”

 José Manuel de Paiva Simões

O futuro sogro, quando já permitia o namoro da 

filha na varanda da casa, era usual oferecer ao futuro 

genro um cálice de Geropiga e biscoitos feitos à 

lareira.

E quando o carteiro, depois de tocar a corneta no 

Largo de S. Francisco iniciava a distribuição da 

correspondência, era convidado para um copinho 

de Geropiga.

Curioso é destacar que Camilo Castelo, enquanto os 

seus comparsas bebiam a meio da manhã um copo 

de cachaça no Nicola, como era hábito na época, ele 

dizia: - “Não troco um bom copo de Geropiga por 

nada deste mundo…”

Efetivamente, à volta de um copo de Geropiga, 
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Assembleia Geral Ordinária - FPCG

A Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas, realizou a sua Assembleia Geral 

Ordinária de final de ano no passado dia 18 de Novembro em Carapelhos.

Excelentemente recebidos pela Confraria dos Nabos e Companhia as Confrarias presentes 

tiveram oportunidade de discutir e aprovar o Plano e Orçamento para o ano de 2018 e que 

publicamos na integra.

Confrarias Presentes na Assembleia: Real Confraria da Cebola; Confraria da Fogaça da 

Feira; Confraria do Pão, da Regueifa e do Biscoito de Valongo; Confraria dos Rojões Da 

Bairrada com Grelo e batata à Racha; Confraria da Broa d´Avanca; Confraria Gastronómica 

de Almeirim; Confraria Gastronómica O Rabelo; Confraria Gastronómica “O Moliceiro”; 

Confraria da Gastronomia do Ribatejo; Confraria da Doçaria Conventual de Tentúgal; Confraria 

Gastronómica As “Saínhas” de Vagos; Confraria do Bolo de Ançã; Confraria dos Sabores da 

Abóbora; Confraria Gastronómica do Concelho de Ovar; Confraria do Cabrito e da Serra do 

Caramulo; Confraria das Papas de S. Miguel; Confraria do Queijo Serra da Estrela; Confraria 

das Almas Santas da Areosa e do Leitão; Confraria Gastronómica do Alentejo; Confraria 

do Anho Assado com Arroz de Forno; Confraria do Bolo Podre e da Gastronomia de 

Montemuro; Confraria do Vinho de Lamas; Confraria do Presunto e da Cebola; Confraria dos 

Carolos e Papas de Milho; Confraria do Bodo; Confraria Gastronómica da Gândara; Confraria 

Enogastronómica Sabores do Botaréu; Confraria dos Nabos e Companhia; Confraria do 

Queijo do Rabaçal; Confraria do Butelo e da Casula.
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Plano de Atividades e Orçamento para 2018 
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Plano de Atividades e Orçamento para 2018 

 

Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas 

CELEBRAR PORTUGAL  -  2018 

 

No decorrer dos últimos anos, assistimos ao crescimento e afirmação da Federação 
Portuguesa das Confrarias Gastronómicas, sendo notório o reconhecimento que a nossa 
Instituição tem recebido de instituições públicas e privadas, sobretudo, no que respeita a 
todas as iniciativas desenvolvidas no âmbito do Dia Nacional da Gastronomia. Desde a 
agricultura, turismo, cultura e várias instituições públicas, a FPCG tem conseguido, apesar das 
dificuldades, ganhar espaço de concretização num processo que nunca deixou de liderar. 
Assim, novos desafios se afirmam neste âmbito, sendo certa que estamos prontos para os 
receber.  

Preocupados com a estruturação da FPCG, sentimos sempre que era nosso dever 
contribuir para a reflexão interna e estímulo de mudança em crescimento. De facto, 
consideramos que a nossa Instituição, apesar de coerente na estrutura, é ainda muito jovem 
sendo que a sua história se constrói todos os dias de acordo com as mudanças sociais a que a 
nossa sociedade está sujeita.  

Assim, é nossa intenção contribuir sobremaneira para a emergência de novos 
caminhos que a FPCG pode e deve seguir. Sentindo a tradição como pilar básico e fundamental 
na estruturação e definição do caminho a seguir, não se furtará a FPCG a saber cumprir de 
forma responsável o papel de mudança necessária que apresenta novos desafios.  

Sentimos que a Gastronomia é, hoje, tema de destaque, é palavra de ordem para o 
desenvolvimento do país que representamos e que sentimos que precisa de nós, o Portugal 
rural. Por isso, estaremos sempre disponíveis para colaborar naquilo que nos distingue a 
qualificação dos produtos tradicionais, o enriquecimento do turismo enogastronómico, a 
valorização de uma alimentação saudável à mesa dos portugueses, a concretização de um 
inventário de património imaterial tão necessário e tão emergente.   

O terceiro ano deste segundo mandato irá representar o final de um ciclo que, em si 
mesmo, representa a abertura para um novo caminho para todos os que querem das 
confrarias parceiros para o desenvolvimento local e para a valorização de Portugal. Estaremos, 
por isso, disponíveis e atentos para a definição de projetos e apresentação de iniciativas que 
tragam a continuação da afirmação do nosso trabalho.  

Com estes objetivos muito concretos em mente, apresentamos o Plano de Atividades 
da Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas para 2018. 
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Plano de Atividades e Orçamento para 2018 

 

Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas 

1 – DIA NACIONAL DA GASTRONOMIA PORTUGUESA 

 

A gastronomia está na génese de todas as nossas associadas. É por ela que insistimos numa 
atitude de voluntariado que combina a promoção, defesa e valorização da genuinidade das 
tradições gastronómicas portuguesas. Conscientes da importância da gastronomia enquanto 
elemento, quer cultural, quer económico e sabendo que a alimentação atravessa todo o 
quotidiano temos propostas ambiciosas que queremos cumprir.  

- Pretendemos que 2018, seja o ano de destaque e reconhecimento das Celebrações do Dia da 
Gastronomia Nacional. Logo após a definição da cidade escolhida para as celebrações da 
edição de 2018, iremos apresentar Dia Nacional da Gastronomia, 365 dias! 

- Continuação do trabalho desenvolvido com as escolas de Hotelaria e Turismo da rede de 
escolas do Turismo de Portugal num diálogo sempre presente entre tradição e inovação.  

- Nova emissão filatélica dos CTT:  Dia da Gastronomia 

- Trabalho de cooperação entre a FPCG e a TAP e Aeroportos de Portugal 

- Colaboração com o Clube de Produtores Continente para maior divulgação dos produtos 
nacionais e abertura de oportunidades a produtores 

- Continuação do trabalho de inventário Tradicional.pt e respetiva qualificação no âmbito do 
protocolo FPCG/DGADR 

- Protocolo com a Comissão Dieta Mediterrânica 

- Colaboração com as Entidades de Turismo de todo o país 

- Colaboração com a Associação Nacional de Municípios Portugueses 

- Colaboração com a CP 

- Colaboração com a FAO 
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Plano de Atividades e Orçamento para 2018 

 

Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas 

 

2 - AFIRMAÇÃO DA GASTRONOMIA PORTUGUESA 

- Operacionalização do protocolo de colaboração entre a FPCG e a Direcção Geral de 
Agricultura e Desenvolvimento Regional. Sendo a produção tradicional a nossa âncora, a base 
do nosso trabalho devemos apostar na qualificação como forma de valorizar o que 
defendemos.  Estamos disponíveis para ajudar nos processos de qualificação dos produtos das 
nossas confrarias.  

- Após desafio a algumas confrarias para a elaboração de regulamentos de produção que irão 
estabelecer as regras necessárias para a produção dos produtos gastronómicos, queremos 
avançar com a concretização dos mesmos. Tal trabalho exige da FPCG um exigente trabalho de 
acompanhamento que estamos dispostos a dar. Queremos com esta acção promover a boa 
distinção entre a nossa produção de forma a que aquilo que se promove seja coincidente com 
o que se encontra no mercado.  

- Promoção da realização de novas sessões de esclarecimento que visem a qualificação, 
promoção e valorização dos produtos gastronómicos.  

- Continuação da recolha e inventariação do património gastronómico associado às nossas 
confrarias visando a sua inclusão na base de dados Matriz. Estas fichas irão ser adicionadas às 
muitas que já contemplam o nosso inventário e que, brevemente, serão utilizadas em proveito 
das confrarias.  

- Após a realização de alguns mercados onde foi notório o apetite do público aos produtos das 
confrarias, quer a FPCG aumentar o patamar de qualidade dos eventos com nítida melhoria de 
condições para as confrarias participantes potenciando melhores resultados. Assim, queremos 
continuar a realizar mercados de valorização da nossa produção nacional.  
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Plano de Atividades e Orçamento para 2018 

 

Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas 

 

2 – AFIRMAÇÃO DAS CONFRARIAS GASTRONÓMICAS 

As nossas associadas merecem a nossa melhor atenção. Sabemos o esforço que fazem para ver 
reconhecido o trabalho que desenvolvem. Por isso, entendemos que a FPCG deve existir para 
facilitar o trabalho, para potenciar ações, para criar condições para iniciativas maiores.  

- Atribuição do Prémio “Boas Práticas para a valorização da Gastronomia”. Sabemos que as 
Confrarias há muito que divergem a sua atividade da simples divulgação procurando entender 
sempre a transversalidade dos produtos integrando as várias vertentes do mesmo. Por estas 
razões e sabendo do carácter voluntário das confrarias onde o empenho resulta do esforço 
individual e comunitário, consideramos que deveria esse trabalho ser reconhecido pelo mérito 
do trabalho nas boas práticas da valorização da gastronomia. Este será um prémio que irá 
premiar o esforço na valorização das nossas tradições gastronómicas incentivando as 
confrarias à continuidade do seu trabalho com resultados tão profícuos na prática de um 
desenvolvimento sustentável. 

- A Casa das Confrarias é um espaço de acolhimento para todas as nossas associadas. 
Queremos motivar a elaboração de uma programação que leve as confrarias até aquele 
espaço mostrando o que desenvolvem nos seus planos de atividades, exibindo as suas regiões 
e as suas tradições, em suma, pretendemos que existam “Mostras de Confrarias” com uma 
divulgação integrada de todo o território que dá suporte à confraria.   

- A Revista NONA ARTE, é uma realidade e transmite a todos os que a leem um vasto e diverso 
conjunto de conhecimentos. Para além da divulgação das atividades desenvolvidas pela FPCG e 
pelas confrarias, a NONA ARTE impõe-se cada vez mais pela riqueza de conteúdo que inclui 
temas de grande importância como a história da alimentação e o cruzamento de temas como a 
alimentação e a religião, a literatura, a sociedade, a economia, etc. No final de 2018, queremos 
apresentar uma edição impressa da nossa revista passando em revista o que de melhor se 
publicou na NONA ARTE digital.   

- Queremos reforçar as parcerias com a comunicação social onde se destacam: Antena 1, 
Porto Canal, revista da Caixa de Crédito Agrícola e procurar novas parcerias que permitam dar 
cada vez mais visibilidade às iniciativas da FPCG e das confrarias. O nosso movimento dinamiza 
as nossas comunidades e esse trabalho para que possa ser reconhecido tem que ser divulgado. 
Não basta fazer, é preciso divulgar e mostrar o que de bom se vai fazendo.  
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Plano de Atividades e Orçamento para 2018 

 

Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas 

3 – AFIRMAÇÃO DA FPCG 

A FPCG é protagonista de uma história recente, de um conto que se faz acrescentando um 
ponto por todo o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido desde o seu início. 
Representamos 80 confrarias, 80 instituições que defendem a gastronomia, 80 associações 
que integram vários confrades. Temos orgulho na nossa instituição, sabemos o que 
representa, por isso, temos de trabalhar ainda mais para o seu reconhecimento.  

- Já firmada em protocolo, a aproximação à Federação das Confrarias Báquicas de Portugal é 
para nós um objetivo a concretizar. Queremos as confrarias báquicas na Casa das Confrarias. 
Queremos uma maior interação entre ambas as instituições. Queremos não desperdiçar os 
esforços que são feitos pelas confrarias de ambas as federações.  

- É nosso propósito apostar na internacionalização das nossas confrarias. Por isso, todos os 
esforços serão feitos para que possamos contar com a colaboração de federações estrangeiras 
na elaboração de um documento comum que vise a promoção das respetivas confrarias e dos 
respetivos produtos. Queremos trabalhar em rede. Queremos ir além das fronteiras 
portuguesas afirmando a produção nacional.  

- Seguindo a colaboração com a AICEP, a FPCG quer levar as nossas tradições a outros países. 
Assim, utilizando as embaixadas como centros de divulgação e de contactos pretendemos 
concretizar iniciativas nestes espaços diplomáticos dando a conhecer a realidade do nosso 
movimento e do que ele suporta.  

- Tendo em conta a diversidade geográfica portuguesa que motiva diversidade no movimento, 
queremos fazer da dispersão do território motivo para a agregação. Muito bem conseguidos 
nos anos e com resultados muito positivos, iremos manter as iniciativas de descentralização de 
Encontros das Confrarias realizando Encontros a Norte e a Sul de Portugal. 

- Possibilitar a Publicação de uma obra sobre as Confrarias Associadas à Federação, que possa 
refletir na visão de uma pessoa externa ao mundo das Confrarias, o trabalho das Confrarias e a 
sua ligação aos territórios. 
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Plano de Atividades e Orçamento para 2018 

 

Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas 

 

 

Orçamento Previsional para 2018 

Receitas 

Quotas               17 200 € 

Quotas novas adesões                                                    400 € 

Jóias                   500 € 

Publicidade               2 000 € 

  Total               20 100 € 

 

Custos 

Despesas com Pessoal            11 600 € 

Correios                    800 € 

Material de Escritório                   900 € 

Contabilidade                    200 € 

Comunicações                2 100 € 

Revista e Atualização do Sítio da FPCG                         1 800 €                                              

Despesas diversas                                                         2 700 €  

  

 Total                                 20 100 € 
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NOTÍCIAS

APRESENTAÇÃO DO TEMA: “GASTRONOMIA 

SUSTENTÁVEL, MOVIMENTO SLOWFOOD” NO 

CAPÍTULO DA CONFRARIA DA CALDEIRADA DE 

PEIXE E DO CAMARÃO DE ESPINHO

A Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas 

foi convidada  para a apresentar o tema “Gastronomia 

Sustentável, movimento slowfood”, tema Central 

no Capítulo da Confraria da Caldeirada de Peixe e 

Camarão de Espinho que se realizou no passado dia 

4 de Novembro de 2017. Para a apresentação do 

“Caso prático” esteve o Confrade António Cavaco que 

apresentou a Gastronomia dos Açores como exemplo  

de cozinha baseada em produtos locais.
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XIII EDIÇÃO DO CONGRESSO DOS COZINHEIROS (CNC)

XIII edição do Congresso dos Cozinheiros (CNC) realizou-se 

nos dias 11, 12 e 13 de Novembro de 2017 no Centro de 

Congressos de Lisboa, sob o Mote Produtos e Produtores.

O Produto é, inquestionavelmente, o maior aliado do Chefe 

de cozinha e pastelaria. É o produto que esconde o sabor, a 

essência de qualquer criação. É ele que nos transporta para 

a terra, para o mar, para a nossa infância, para as nossa 

raízes e para o futuro. Sem os Produtores não teríamos 

Produtos no prato. O Congresso dos Cozinheiros foi  por 

tudo isso uma homenagem também aos produtos. Foram 

apresentados os produtos, dada voz às suas conquistas e 

dificuldades. Estiveram no palco do Congresso os Chefes, os 

Produtos e os Produtores, como elogio à Portugalidade e ao 

que de melhor temos.
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REPRESENTAÇÕES
Capítulos Confrarias Federadas
NOVEMBRO e DEZEMBRO

01|04 de Novembro
Confraria das Tripas à moda do Porto

02|25 de Novembro
Confraria Queirosiana

03| 25 de Novembro
Confraria da Marmelada de Odivelas

04|25 de Novembro
Real Confraria da Matança do Porco

05|25 de Novembro
Cabido Geral de Outono da Confraria Gastronómica do Alentejo

06|01 de Dezembro
Confraria da Raça Arouquesa

07|02 de Dezembro
Confraria Nabos e Companhia

08|09 de Dezembro
Confraria Gastronómica do Cabrito e da Serra do Caramulo

09|09 de Dezembro
Confraria dos Sabores Poveiros
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PRÓXIMOS EVENTOS

03/FEVEREIRO

ENCONTRO DE CONFRARIAS - BRAGANÇA

    

 

JANEIRO

13/Confraria da Fogaça da Feira
XVII Capítulo Confraria Gastronómica da Carne Barrosã

20/Confraria dos Sabores da Abóbora
XIX capítulo da Confraria Gastronómica do Bacalhau

    Confraria do Bucho de Arganil

28/Confraria do Javali

04/Confraria do Vinho de Lamas

10/Confraria do Bucho Raiano

FEVEREIRO
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