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Antes do nascimento do Menino, o Anjo anunciou. 
Espécie de prenúncio da alegria, a anunciação diz-

nos acerca da disponibilidade para ouvir, escutar, sentir 
as palavras de quem vem ao nosso encontro. 

Para sermos felizes, é preciso estarmos solícitos para tal. 
Com o silêncio da palavra certa e oportuna faz-se mais 
facilmente o caminho e percebe-se porque tivemos a 
anunciação em cada momento da nossa vida.

O Natal não acontece na noite da consoada, é um caminho 
que se faz pela disponibilidade de ouvir verdadeiramente 
o outro e com o outro encontrar a alegria. A beleza da 
Anunciação é que ela nos prepara para darmos o melhor 
de nós. Porque todos dias acontece o Natal. 

Um Santo e Feliz Natal para todos! 

EDITORIAL
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CARETOS DE OUSILHÃO

Ousilhão, Vinhais

Em Ousilhão, concelho de Vinhais, 
no Nordeste transmontano, o Natal 
celebra-se com a tradicional festa dos 
rapazes dedicada a Santo Estevão e 
que inclui os Caretos de Ousilhão, a 
festa começa no dia 24, 25 e prolonga-
se até 26 de Dezembro. Como sucede 
em geral nas festas de inverno 
transmontanas, a festa conta com a 
presença dos Caretos, que animam 
com as suas tropelias, travessuras e 
o achocalhar, andando pela aldeia a 
gerar o caos entre a população após as 
missas e fazendo das suas tradicionais 
rondas em busca de oferendas de 
enchidos. 

No dia 25, os habitantes da aldeia 
preparam as suas casas com uma 

TRADIÇÕES DE NATAL

mesa bem recheada de comida 
e de bebida, em primeiro lugar 
aparecem os moços, acompanhados 
de um gaiteiro e um tamborileiro, 
dançam em volta da mesa, sendo-
lhes oferecido um valor monetário 
simbólico ou um fumeiro, em honra 
de Santo Estevão. Após os moços, é 
que aparecem os “maus visitantes”, 
os Caretos, representativos do caos 
e da desordem, que é exatamente o 
que provocam nas casas, atirando-
se para o chão, roubando comida e 
pequenos objetos e comportando-se 
obscenamente.

No dia 26 de Dezembro, antes da missa 
dedicada a Santo Estevão, monta-se 
uma mesa comunitária no largo ao pé 
da igreja, ao ar livre, onde se colocam 
quantidades abundantes de comida 
e vinho. Gera-se de seguida um 



cortejo, que vai desde a casa do rei até à Igreja. O cortejo 
é liderado pelo gaiteiro e restantes músicos, que são 
seguidos pelos quatro moços a tocar castanholas, e por 
último o rei e os seus vassalos. A comunidade da aldeia 
acompanha o cortejo, e os Caretos marcam também a 
sua presença em redor desta procissão. Segue-se a missa, 
na qual o rei e os vassalos se apresentam de pé na abside 
da Igreja, como se fossem de facto membros da realeza. 
Após a missa vai-se para a mesa comunitária. Escolhem-
se o rei e vassalos do ano seguinte, reina a alegria, os 
comes e bebes. Os Caretos, que se tinham retirado 
durante a missa, voltam novamente para relembrar que 
tudo tem um lado caótico. Para � nalizar, um novo cortejo 
realiza-se, mas desta vez até à casa do novo rei, e à noite 
há bailarico. Completa-se o rito de renovação da aldeia, 
cumpre-se a tradição de Santo Estevão de Ousilhão.

CARETOS DE VARGE

Os Caretos de Varge fazem parte da Festa dos Rapazes 
de Varge, sendo esta uma das principais expressões 
das tradições transmontanas do solstício de Inverno 
que envolvem os Caretos. Incrivelmente, apesar dos 
problemas de esvaziamento demográ� co que por vezes 
a# igem estas aldeias, de 24 a 26 de Dezembro os jovens 
oriundos da aldeia regressam a casa para participar nesta 
festa e manter viva a tradição, com orgulho e dedicação.

No dia 24 de Dezembro, organiza-se uma reunião dos 
rapazes solteiros onde se prepara em segredo o que irá 
suceder. O dia 25 de Dezembro começa bem cedo com 
a missa de Natal, e após a missa, os rapazes aparecem 
vestidos de Caretos, espalhando o caos e a desordem 
pela aldeia, saltando, gritando e rindo ao som dos seus 

chocalhos e de um gaiteiro 
acompanhado por bombo e 
caixa. 

A partir da hora de almoço, 
os Caretos começam a andar 
de casa em casa, e continuam 
com as suas travessuras, 
aplacadas em cada casa 
apenas pela oferenda aos 
Caretos de enchidos, bolos e 
Vinho do Porto.

Para além dos Caretos, a 
festa é presidida por dois mordomos não mascarados, 
membros mais velhos da comunidade que foram 
nomeados no ano anterior para desempenharem este 
papel, e que têm na sua posse a “vara das roscas”. Após 
os Caretos terem feito a ronda pelas casas, há uma 
corrida com o objectivo de obter as roscas das varas dos 
mordomos, pelas quais os vencidos pagam um valor 
pré-estabelecido aos vencedores.

No dia seguinte, toda a gente tem de estar presente 
quando o gaiteiro começar a tocar, sob pena de serem 
atirados ao rio caso se atrasem. Dá-se a comemoração de 
Santo Estevão e respectiva missa, e o dia é mais solene, 
sem Caretos.

À noite realiza-se um jantar onde rapazes e raparigas 
voltam a estar juntos, culminando num baile, simbólico 
dos princípios masculinos e femininos em união 
renovada.
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O MAGUSTO DA VELHA NA ALDEIA VIÇOSA 
Guarda

Há muito tempo atrás uma velha senhora muito rica quis 
deixar uma renda perpétua à Junta de Freguesia. Serviria 
a maquia para oferecer aos pobres uma boa dose de 
castanhas e de vinho. Assim fez, mas em contrapartida: 
como pagamento, toda a gente deveria rezar, por altura 
do Natal, um Pai Nosso à alma da Velha.

Não deixa de ser curioso que velha entende-se, na 
linguagem popular dos símbolos, como Inverno. Ainda 
hoje, à semelhança das Queimas dos Judas, se pratica 
um costume em tudo similar: a Serração da Velha, que 
é feito por altura do Carnaval e signi( ca, precisamente, 
o ( m do Inverno. Aplicando este simbólico sinónimo ao 
Magusto da Velha, teríamos Magusto do Inverno, ou seja, 
um magusto tardio, pós outonal.

No dia seguinte ao Natal, o povo dirige-se em cavaqueira 
até ao largo da igreja.

Já todos sabem ao que vão. Aproveitando as cinzas 
ainda quentes do Madeiro feito no dia anterior, assam-
se castanhas e prepara-se a entrega. De lá de cima da 
torre, alguns locais preparam-se para lançar castanhas 
(normalmente, num total de 150 quilos) até aos 
comparsas lá de baixo. Contam-se as histórias dos Natais 
passados, quando outra gente por lá fazia o mesmo. 

AS CAVALADAS

As cavaladas, como as chamam localmente, são uma 
espécie de cavalitas, um gesto típico e abrutalhado 
engendrado pelos rapazes de Aldeia Viçosa.

À medida que as castanhas começam a saltar da torre da 
igreja até ao adro, algumas começam a cair no chão. Ora, 
são castanhas, e o chão não é impedimento à refeição. 
Pois então, quando cada homem se baixa para apanhar 
as castanhas, e um outro salta para as suas costas 
desa( ando-o a aguentar-se em pé, chama-se a isso uma 
cavalada.

MADEIROS DE NATAL

Os Madeiros, também completados como Madeiros 
de Natal, ou Fogueiras do Galo, são todos os fogos 
voluntariamente ateados na Noite da Consoada, a 24 
de Dezembro. Podem ser vistos em todo o país mas 
será nas províncias do norte e do centro – e sobretudo 
nos concelhos do interior -, que aparecem com maior 
frequência

Exceptuando os raros casos em que o Madeiro é 
organizado por uma só pessoa, normalmente alguém 
abastado na região, que fornece lenha, galhos e vinho 
aos restantes habitantes, os Madeiros são genericamente 
organizados por administrações locais ou, em alternativa, 
de forma mais improvisada, através de grupos de rapazes 
que se juntam para o lenho… quase sempre solteiros e 
à beira da entrada na idade adulta, são os rapazes que 
roubam, passe a expressão, as madeiras aos aldeões. Esta 
acção, que é em si uma transgressão da ordem natural e 
social das coisas, evidencia sinais muito similares àqueles 
que são exibidos nas célebres Festas dos Rapazes em 
Trás-os-Montes. A fraude praticada tem, no entanto, 
uma desculpa: a madeira, dizem os gaiatos, servirá para 
aquecer o Menino Jesus. No fundo, trata-se de um rito 
comum, de emancipação, de transformação dos miúdos 
em homens.
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“... gigantes labaredas que, num 

ritual altamente comunitário e 

fechado para a povoação que o faz, 

aquecem os largos e adros...”

De qualquer forma, e independentemente da forma como 
a madeira vai parar à enorme fogueira, o resultado � nal 
é sempre o mesmo: gigantes labaredas que, num ritual 
altamente comunitário e fechado para a povoação que o 
faz, aquecem os largos e adros que são os regulares pontos 
de encontro daquelas gentes. Habitualmente, a fogueira é 
acendida imediatamente a seguir à Missa do Galo (embora 
em algumas povoações possa acontecer antes desta). É 
suposto durar toda a noite de 24 para 25 de Dezembro. 
Em algumas terras, o fogo é para ser mantido até ao Dia de 
Reis, altura em que as celebrações natalícias cessam.

MADEIROS EM PORTUGAL

Como já foi dito, há Madeiros em toda a largura e altura do 
país, mas é do Tejo para cima que encontramos mais deles.

É famoso o Madeiro de Penamacor, bela aldeia histórica 
da Beira Baixa, tido como aquele que apresenta a fogueira 

de maior dimensão e que, por isso, reúne o maior número 
de curiosos – e que conta com um objectivo ambicioso, 
ter sempre um Madeiro mais volumoso do que o do ano 
passado. Ainda lá perto, em Proença-a-Velha e Toulões, há 
outros Madeiros bem conhecidos na região.

Mais a norte, na cidade da Guarda, é também montada 
uma grande pilha de madeira junto à Igreja da Misericórdia, 
num programa que começa bem cedo, logo depois da 
hora de almoço do dia 24 de Dezembro. 

Adaptado de: https://www.portugalnummapa.com/8-
tradicoes-do-natal-portugues [acedido on-line 15 de 
dezembro de 2018]

Imagens de: https://www.portugalnummapa.com/8-
tradicoes-do-natal-portugues
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CONFRARIA GASTRONÓMICA

“AS SAÍNHAS” DE VAGOS
Entrevista
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1. DE FORMA SUCINTA DEFINA AS LINHAS MESTRAS DO PATRIMÓNIO 
CULTURAL GASTRONÓMICO, OU DE PRODUTOS QUE A CONFRARIA DO ANHO 
ASSADO COM ARROZ DE FORNO PRESERVA, INVESTIGA E DIVULGA.

– Dada a natureza dos objetivos da confraria é para 
nós fundamental basear a nossa prática em processos 
de autenticidade, não no sentido de encetar processos 
de quali& cação, mas, no sentido da genuinidade e 
veracidade da nossa atuação, assente nas nossas 
raízes socioculturais, por forma a redescobrir a nossa 
identidade, potenciadora de um desenvolvimento que 
promova o rigor, a diferença e o bem-estar social.

Assim, é apanágio da confraria desenvolver, apenas, 
ações gastronómicas, em que a comunidade se reveja, 
por forma a preservar práticas que, muitas vezes, já só se 
encontram na memória coletiva do povo, de forma séria, 
genuína, autêntica e despretensiosa.

Partindo da premissa que a busca pela autenticidade 
e genuinidade dos produtos e práticas culinárias 
tradicionais é transversal a toda a atividade da confraria, 
encontramo-nos especialmente empenhadas na 
promoção de processos de genuinidade e autenticidade 
dos produtos. Desta forma, damos primazia à utilização 
de receitas e modos de confeção verdadeiramente 
tradicionais, em todas as atividades que a confraria 

promove ou em que participa.

Tentamos, sempre que as condições físicas e materiais 
dos eventos em que participamos, assim o permitam, 
confecionar o produto “Sainhas” in loco, para demonstrar 
a genuinidade do produto, tornar a própria atividade 
mais atrativa e mostrar que para além do sabor, a 
gastronomia tem cheiro, tem memória e tem vida.

2. COMO PODERIA APRESENTAR A VOSSA CONFRARIA?

– Propusemo-nos ser entronizadas, pela primeira vez, no 
Dia da Mulher de 2009. No dia oito de Março de 2009 
tornámos pública e o& cial a Confraria Gastronómica “As 
Sainhas”, de Vagos. Foram nossas madrinhas a Confraria 
Gastronómica do Bacalhau e a Confraria Nabos e 
Companhia.

Adotámos um traje com a nossa história. A capa negra 
das tricanas vaguenses, ondulante e farta de roda, ela 
simboliza a elegância e sobriedade da mulher vaguense 
quando se preparava em dia de festa.

O chapéu, cor de terra, é uma homenagem ao nosso 
Homem. Ele servia de proteção à cabeça, quando 

“... busca pela autenticidade 
e genuinidade dos produtos e 

práticas culinárias tradicionais é 
transversal ...”
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“... muito longínquos obrigava à utilização criteriosa 

de todas as partes do animal de forma a que nada se 

perdesse...”

trabalhava no campo ou quando se preparava para sair.
A caldeira usada na confeção dos alimentos, patente 
na nossa insígnia, simboliza um ato de amor que é o 
sustento dos � lhos.

O bastão de entronização representa o mexão usado 
para revolver os alimentos. Encimado por uma caldeira e 
enfeitado com elementos da terra e do mar, simboliza o 
trabalho e a garra da mulher vaguense que em casa trata 
dos � lhos, do lar e na terra trabalha ativamente, ao lado 
do homem. 

De um abraço entre a ria e o mar, em plena Beira Litoral, 
temos Vagos, um concelho onde os sabores da ria, do mar 
e da terra se misturam e dão origem a uma gastronomia 

genuína que as confrades da Confraria Gastronómica “As 
Sainhas” lutam por valorizar, divulgar e digni� car.
Foi com muito orgulho que nos propusemos aceitar o 
nome “As Sainhas” para a nossa confraria. 

A denominação de “Sainhas”, nada tem a ver com as 
vestes femininas, pois, refere-se ao “redenho” (véu da 
tripa) que, ao ser frigido, toma o aspeto de uma saia 
aos folhos, sendo por isso conhecido localmente, por 
SAINHA.

Tendo em conta que é uma Confraria no feminino, a 
escolha desta denominação é simbólica, pois, traduz 

a ideia de feminilidade, enaltece o trabalho da mulher, 
enquanto dona absoluta do espaço cozinha, em tempos 
pouco recuados e alia uma tradição ancestral, da 
utilização na cozinha vaguense, do porco, como elemento 
preponderante da alimentação da sua população. 

3. SINTETICAMENTE EXPLIQUE A IMPORTÂNCIA DO VOSSO PRODUTO NA 
ALIMENTAÇÃO E NA GASTRONOMIA DA COMUNIDADE, DA REGIÃO, DO PAÍS E/
OU DE OUTROS PAÍSES.

– As Sainhas re% etem, em conjunto com outros exemplos 
da nossa gastronomia, o engenho utilizado pelo saber 
dos povos na utilização dos parcos recursos.

Sabemos ser o porco um animal de grande importância 
na alimentação portuguesa, sendo até a sua “matadela” 
celebrada com pompa e circunstância dada a fartura que 
signi� cava para uma casa.

A exiguidade alimentar de tempos não muito longínquos 
obrigava à utilização criteriosa de todas as partes do 
animal de forma a que nada se perdesse. Foi nesta luta 
pela sobrevivência alimentar, pelo fazer render o que o 
animal dava, que nasceram as Sainhas. 

As mãos treinadas numa cozinha de alimento diário 
souberam transformar e dar o sabor ao “véu” que cobre 
o intestino do porco. 

O saber-fazer implícito não é mais, do que o produto 
do génio culinário português, traduzido em tantas 
cozinheiras, que souberam fazer do pouco, muito, dando 
singularidade a estas SAINHAS.
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4. EXPLIQUE ABREVIADAMENTE A ORIGEM DESSE(S) PRODUTO(S) E/OU 
ESPECIALIDADES CULINÁRIAS. FORAM OBJETO DE CLASSIFICAÇÃO E/OU 
CERTIFICAÇÃO? 

– A gastronomia que a confraria representa é uma 
cozinha de pobres mas rica em sabores. É a herança de 
um povo que, do pouco conseguiu imenso, que com o 
rabo de uma sardinha amarela, temperava uma panela 
de couves com batatas.

Um povo que aproveitava o porco até às entranhas, 
retirando os véus das tripas e que sabiamente os 
transformava em gostosas, loiras e estaladiças SAINHAS.

5. NOS CAPÍTULOS LEVADOS A EFEITO PELA CONFRARIA DA BROA 
D´AVANCA, QUE PROPÓSITOS PRIVILEGIAM?

– Nestas celebrações, que a partir de 2018, vão ser 
realizadas apenas de 2 em 2 anos, fazemos crescer a 
nossa ‘família’, recebendo novas associadas (‘Sainhas’) e 
reconhecendo a honra e o mérito a pessoas ou entidades, 
que merecem ser distinguidas. Em cada capítulo 
destacamos e desenvolvemos um tema, ligado ao nosso 
património cultural, com a parceria de associações do 
nosso concelho.

Preparamos uma calorosa mostra gastronómica, de 
receção, logo pela manhã, e um almoço rico em sabores, 
muito nossos, preparado por um restaurante local.

O evento planeado com minúcia e cuidado para receber 
todos quantos honram com a sua visita, é completado 
com alguns momentos culturais, quer estes sejam 
musicais, de representação, de declamação e outros 
que a Confraria procura no seio da comunidade, 

complementando desta forma um dia que se pretende 
memorável.

Em suma, planeamos um dia repleto de boas razões para 
socializar, com quem nos visita.

6. PARA ALÉM DOS CAPÍTULOS ENUMERE OUTRAS ATIVIDADES LEVADAS

EFEITO COM REGULARIDADE PELA VOSSA CONFRARIA. 

– Anualmente, no mês de outubro organizamos uma noite 
de poesia o “Sainhas com Poesia”. Em novembro, perto 
da data comemorativa do ‘São Martinho’, organizamos o 
“Sainhas com Castanhas”, um evento de solidariedade, 
destinado à angariação de fundos para ajudar pessoas/
associações do concelho de Vagos.

Ao longo de todo o ano promovemos workshops em 
escolas e instituições com o objetivo de confecionar 
e apresentar os pratos mais tradicionais do nosso 
concelho, dando a conhecer às gerações mais novas, 
a nossa história, contada à mesa, preservando assim, a 
memória das tradições culturais, do nosso concelho. 

7. A CONFRARIA TEM PRODUZIDO E PUBLICITADO TRABALHOS 
INVESTIGAÇÃO E PROMOÇÃO DOS PRODUTOS E DO RECEITUÁRIO LOCAL

REGIONAL?

- Neste sentido, a Confraria tem-se dedicado à recolha 
e inventariação, a nível concelhio, do seu património 
gastronómico imaterial, através, por exemplo, da criação 
de brochuras na vertente “Descobrindo quem somos...
através da Gastronomia”, mostras de pão, recreações 
históricas (Feira à Moda Antiga) e transversalmente nas 
diversas Mostras Gastronómicas em que participamos, 
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sendo que tais ações visam, globalmente e de forma 
concertada os seguintes objetivos:

• Listagem dos pratos tradicionais das diferentes 
regiões, que compõem o território, que a Confraria 
abrange: Gândara, Gelfa, Bairrada e zona marítima;

• Levantamento das diferentes formas de 
confeção do mesmo prato, perante a diversidade 
territorial e cultural do concelho;

• Apresentação, à comunidade, dessa mesma 
variedade, de acordo com a sazonalidade dos diferentes 
produtos;

• Recuperação de rituais, abertos à comunidade, 
ligados à gastronomia: “� eizinhos”, matança do porco e 
mercados à moda antiga.

8. DESCREVA RESUMIDAMENTE QUAL O IMPACTO DESSAS ATIVIDADES, AÇÕES 
E TRABALHOS JUNTO DA AUTARQUIA, OUTRAS AUTORIDADES, COMUNIDADE 
LOCAL E REGIÃO.

- É objetivo de qualquer associação ser reconhecida pela 
comunidade onde se insere, onde se movimenta e onde 
põe em prática os seus objetivos.

Tendo em consideração os objetivos a que nos 
propusemos, com a constituição da associação, a 
interação da confraria com a comunidade em que se 
insere, é também uma vertente transversal a toda a nossa 
atividade.

E é sempre grati� cante assistirmos ao retorno que a 
comunidade nos trás, participando, cada vez mais nos 

eventos que organizamos e solicitando a nossa presença 
para dinamizar eventos de outras entidades locais.

Neste sentido, temos promovido diferentes eventos, 
abertos à comunidade, tais como: Sainhas com Poesia, 
Sainhas com Castanhas e diversas Mostras Gastronómicas; 
temos participado em eventos promovidos pela Câmara 
Municipal e Junta de Freguesia.

Quando solicitada a nossa confraria colabora em projetos 
com outras entidades desde empresas, escolas locais, 
Universidade de Aveiro a outras associações do concelho.

Temos procurado, dar-nos a conhecer, por forma a 
partilhar saberes, recolher apoios e divulgar assim o 
nosso trabalho.

9. A CONFRARIA DO ANHO ASSADO COM ARROZ DE FORNO É HABITUALMENTE 
CONVIDADA PARA ESTAR PRESENTE OU PARTICIPAR EM ATOS PROMOVIDOS 
PELO PODER LOCAL, REGIONAL, NACIONAL? EM CASO AFIRMATIVO DIGA 
QUAIS, COMO E COM QUE RESULTADOS PARA A CONFRARIA.

- Existindo uma boa relação entre a Comunidade e 
entidades Vaguenses a Confraria tem sido convidada a 
participar nas mais variadas atividades desenvolvidas 
pelo Concelho, sejam elas de índole cultural, religioso, 
solidário entre outras. Sendo que esta projeção também 
se começa a sentir a nível Regional e até mesmo Nacional 
cujos convites se repetem de um ano para outro.

Os resultados para a confraria têm sido bastantes positivos 
e grati� cantes uma vez que além de toda a projeção e 
retorno económico e de reconhecimento, nos permitem 
alcançar um dos nossos maiores objetivos- a divulgação 
do nosso produto. Esta troca de saberes e sabores, pela 
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participação em diversas atividades, de índole cultural e 
gastronómica, tem-nos permitido crescer e levar o nome 
de Vagos a todo o país e até mesmo no estrangeiro.

10. NA SUA OPINIÃO O TRABALHO DESENVOLVIDO PELA VOSSA CONFRARIA 
É RECONHECIDO NA COMUNIDADE E NA REGIÃO?

Todas as nossas atividades são pensadas com vista à 
participação da população local. Ao longo dos anos, a 
confraria têm sido reconhecida pela comunidade como 
uma instituição de defesa da cultura e tradições locais, 
sendo assídua aos seus eventos e apelos.

No distrito de Aveiro, já podemos encontrar, com 
facilidade, as nossas estaladiças, douradas e saborosas 
SAINHAS nas ementas dos restaurantes.

São em número crescente os pedidos para 
demonstrações gastronómicas e para a participação 
da Confraria em eventos de dimensão local, regional e 
nacional, relacionados com a tradição, gastronomia e 
sociedade.

11. A CONFRARIA TEM PARCERIAS OU PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO COM 
OUTRAS CONFRARIAS E/OU FEDERAÇÕES/ASSOCIAÇÕES DE CONFRARIAS? 

- Sim, a confraria tem desenvolvido diversas parcerias 
com várias instituições com o objetivo de divulgar a 
nossa rica e diversi+ cada gastronomia portuguesa..

12. NO ANO 2000, A GASTRONOMIA FOI CLASSIFICADA COMO PATRIMÓNIO 
CULTURAL IMATERIAL. QUE CONSIDERAÇÕES FAZ DESTA CLASSIFICAÇÃO?

- É inquestionável que a gastronomia portuguesa é uma 

Nona Arte Dezembro 2018 4 14



marca identitária das províncias e das regiões autónomas, 
de Portugal, devido à qualidade e especi� cidades dos 
produtos de cada território. Esta qualidade deve ser 
valorizada e promovida como produto diferenciador do 
vasto património de cada região e de todas as pessoas e 
entidades que, durante anos e anos, criaram, recriaram e 
defenderam os sabores portugueses.

A gastronomia é uma imagem de marca do nosso lindo 
Portugal.

13. NA SUA OPINIÃO FAZ SENTIDO PORTUGAL APRESENTAR UMA 
CANDIDATURA DA COZINHA PORTUGUESA COMO PATRIMÓNIO CULTURAL DA 
HUMANIDADE?

- Claro que sim! A Cozinha Portuguesa é um elemento 
distintivo da nossa tradição portuguesa.

É enraizada na tradição, segue as tendências 
contemporâneas e transporta em si sinais da 
história, tudo isto, em conjunto com o facto de ser 
inclusiva, representativa e baseada na comunidade, 
são os requisitos que tornam a cozinha portuguesa 
numa candidata perfeita ao Património Cultural da 
Humanidade.

14. COMO DEFINIRIA A GASTRONOMIA PORTUGUESA?

- A cozinha portuguesa tem raízes, passado e história. É 
uma composição culinária derivada essencialmente do 
Mediterrâneo e do Atlântico, de uma grande diversidade, 
extremamente vasta, rica, saborosa, completa, 
inconfundível e maravilhosa.

15. QUE PAPEL CONSIDERA QUE A GASTRONOMIA DESEMPENHA NA

PROMOÇÃO TURÍSTICA DO PAÍS?

- Portugal sempre foi um país de grande abertura ao 
mundo. A gastronomia regional e nacional acompanhou 
os portugueses por toda a parte. Desta forma, a 
gastronomia portuguesa é uma imagem de marca do 
país, à semelhança da dieta mediterrânica. 

Portanto, aliar a excelente gastronomia portuguesa à 
diversidade das nossas regiões permite criar um ‘cartão 
de visita’ chamativo a todos quantos nos visitam.

16. COMO SERIA POSSÍVEL CONSEGUIR A INTERNACIONALIZAÇÃO DA NOSSA

GASTRONOMIA?

- Internacionalizar pode ser levar a gastronomia para o 
estrangeiro, ou trazer estrangeiros, ao nosso país, com 
o objetivo de conhecerem a nossa boa cozinha, para 
depois a divulgarem lá fora.

Ambas as abordagens parecem certas desde que, se 
consiga manter os padrões de qualidade e autenticidade 
da nossa cozinha. Bons restaurantes portugueses e feiras 
internacionais, junto das comunidades portuguesas, 
podem ser fortes veículos de divulgação. O cuidado a ter 
é não descaracterizar a nossa cozinha.
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“... Não se encontra no mundo, tão diversifi cada gastronomia como em 

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

carne ao peixe, dos legumes aos cereais, do doce ao salgado...”
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No passado dia trinta de Novembro do ano de 
dois mil e dezoito a Federação Portuguesa das 

Confrarias Gastronómicas reuniu em Assembleia Geral 
Extraordinária Electiva, nas instalações da Junta de 
Freguesia de Aguada de Cima – Águeda, gentilmente 
cedidas pelo executivo da referida entidade para 
proceder à eleição dos ÓRGÃOS SOCIAIS DO TRIÉNIO 
2019/2021, tendo sido apresentada a escrutínio a lista 
única com a seguinte composição:

- MESA DA ASSEMBLEIA

Presidente - Confraria das Almas Santas da Areosa e do 
Leitão (Joaquim A. Alves Almeida); 

Secretários - Confraria Gastronómica “GASTRÓNOMOS 
DOS AÇORES” (José da Conceição Nunes) e Confraria do 
Cabrito e da Serra do Caramulo (António Dias); 

Suplentes – Confraria Gastronómica “O MOLICEIRO” 
(Emília Vaz Pereira) e Confraria da Fogaça da Feira 
(Joaquim Gonçalves).-

- CONSELHO DIRECTIVO

Presidente – Confraria da Doçaria Conventual de 
Tentúgal (Olga Cavaleiro);

Vice-Presidentes – Confraria do Queijo da Serra da Estrela 
(Pedro Couceiro), Confraria do Anho Assado com Arroz 

de Forno (Luis Brás), Confraria da Broa d’Avanca (Manuel 
Firmino Dias), Confraria Gastronómica das Sainhas de 
Vagos (Filomena Grave), Confraria dos Carolos e Papas 
de Milho (João Figueiredo) e Confraria do Presunto e da 
Cebola do Vale do Sousa (Manuel Fernando);

Suplentes – Confraria dos Sabores da Abóbora (Fátima 
Rito) e Real Confraria do Maranho (Paula Nunes) 

- CONSELHO FISCAL

Presidente – Confraria Gastronómica do Ribatejo (José 
António Cruz Marques);

 Relatores –  1º Relator, Confraria das Papas de S. Miguel 
(Lindolfo Ribeiro) e 2º Relator, Confraria do Bolo de Ançã 
(Jorge Amaral); Suplentes -  Confraria da Maçã Portuguesa 
(Francisco Oliva Telles) e Confraria Gastronómica do 
Alentejo (Francisco Manuel Lamy Costa).

Após o encerramento das urnas e após a contagem 
e veri# cação dos votantes a Mesa da Assembleia deu 
como apurada a seguinte votação: TOTAL DE VOTOS:34 
(trinta e quatro); Votos Favoráveis:32 (trinta e dois); Votos 
de abstenção:1 (um) Votos contrários:1 (um); Votos 
brancos:0 (zero); votos nulos:0 (zero).

Assim apresentamos a proposta de trabalho intitulada: 
Portugal Gastronómico: mais e melhor e que saiu 
vencedora do ato eleitorial.

ASSEMBLEIA GERAL ELECTIVA
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No passado dia 15 de Dezembro decorreu na Pousada 
de Condeixa a Assembleia Geral Ordinária da 

Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas 
para apresentação e votação do plano e orçamento para 
2019,.

As Confrarias listadas estiveram presentes e aprovaram o 
Plano e Orçamento apresentado pelo Conselho Directivo 
e que apresentamos a seguir.

Confraria da Doçaria Conventual de Tentúgal;
Confraria da Gastronomia do Ribatejo;
Confraria da Broa d´Avanca;
Confraria dos Rojões Da Bairrada com Grelo e batata à 
Racha;
Confraria do Anho Assado com Arroz de Forno;
Confraria Gastronómica As “Saínhas” de Vagos;
Confraria da Fogaça da Feira
Confraria Gastronómica do Cabrito e da Serra do 
Caramulo;
Confraria do Pão, Regueifa, e Biscoito de Valongo; 
Confraria Enogastronómica Sabores do Botaréu;
Real Confraria das Cebolas
Confraria das Tripas à moda do Porto;
Confraria Gastronómica “O Moliceiro”;
Confraria do Queijo do Rabaçal;
Confraria do Presunto e da Cebola do vale do Sousa;
Real Confraria do Maranho
Confraria Gastronómica da Gândara;
Confraria da Caldeirada de Peixe e Camarão de Espinho; 
Confraria dos Carolos e Papas de Milho;
Confraria do Chícharo;
Confraria do Queijo Serra da Estrela
Confraria das Papas de S. Miguel;
Confraria do Cabrito Estonado;
Confraria Gastronómica “O Rabelo”;
Confraria Gastronómica da Raça Arouquesa; 
Confraria da Carne Barrosã

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
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A Cerimónia de Posse dos novos Órgãos Sociais da FPCG 
para o Triénio 2019-2021 realizou-se no passado dia 15 
de Dezembro numa cerimónia simples que contou com 
a presença do Sr. Secretário de Estado das Florestas e do 
Desenvolvimento Rural, Engº Miguel Freitas, do Sr. Presidente 
da Turismo do Centro, Dr. Pedro Machado, do Sr. Presidente 
da Câmara Municipal de Mira Dr. Raul Almeida, Sr. Vereador 
da Câmara Municipal de Condeixa António Lázaro Ferreira e 
do Vice-Presidente da AHRESP Dr. Jorge Loureiro.

Cerimónia de Tomada de Posse dos 
Órgãos Sociais da FPCG

Triénio 2019-2021Abril e Maio
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A Cerimónia de atribuição da Insignia de Optimus 
Conviva ao Dr. Pedro Machado foi uma cerimónia emotiva 
que reuniu na homenagem um número considerável de 
confrarias portuguesas:

Confraria da Doçaria Conventual de Tentúgal; Confraria 
da Gastronomia do Ribatejo; Confraria da Broa d´Avanca; 
Confraria dos Rojões Da Bairrada com Grelo e batata à 
Racha; Confraria do Anho Assado com Arroz de Forno; 
Confraria Gastronómica As “Saínhas” de Vagos; Confraria 
da Fogaça da Feira, Confraria do Bolo de Ançã; Confraria 
das Almas Santas da Areosa e do Leitão

Confraria Gastronómica do Cabrito e da Serra do 
Caramulo Confraria do Pão, Regueifa, e Biscoito de 
Valongo; Confraria Enogastronómica Sabores do 
Botaréu; Real Confraria das Cebolas

Confraria das Tripas à moda do Porto; Confraria 
Gastronómica “O Moliceiro”; Confraria do Queijo do 
Rabaçal; Confraria do Presunto e da Cebola do vale do 

Sousa; Real Confraria do Maranho

Confraria Gastronómica da Gândara; 
Confraria da Caldeirada de Peixe e 
Camarão de Espinho; Confraria dos 
Carolos e Papas de Milho; Confraria do 
Chícharo; Confraria do Queijo Serra da 
Estrela

Confraria das Papas de S. Miguel; 
Confraria do Cabrito Estonado; 
Confraria Gastronómica “O Rabelo”; Confraria 
Gastronómica da Raça Arouquesa; Confraria da Carne 
Barrosã; Confraria da Geropiga; Confraria do Arinto 
de Bucelas; Confraria do Infante e da Gastronomia das 
Descobertas;Confraria dos Saberes e Sabores da Beira 
Grão Vasco

Nas palavras da Presidente da FPCG, Olga Cavaleiro 
espelharam-se as emoções da homenagem: 

CERIMÓNIA DE ATRIBUIÇÃO DA INSIGNIA DE 
OPTIMUS CONVIVA AO DR. PEDRO MACHADO

“...uma cerimónia emotiva que 

reuniu na homenagem...”
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“Na gratidão encontramos sempre o conforto que nos 
sossega o espírito. É uma espécie de dever que se sente 
cumprido pela obrigação de dizer, fazer sentir ao outro a 
importância que ele tem para nós.

Se sabe bem receber, muito melhor sabe dizer “obrigado”. 
Não é que, algumas das vezes, o que se recebe represente 
uma mudança na nossa vida, mas ajuda-nos a crescer, 
acompanha as nossas decisões, faz-nos ver as melhores 
opções que nos dão suporte para momentos grandes de 
concretização.

O melhor da amizade não é dar o tudo, mas dar o melhor, 
aquilo que o outro necessita para fazer o caminho pelos 
seus próprios pés seguro do que pretende.

Hoje, nesta cerimónia de atribuição de Insígnia OPTIMUS 
CONVIVA queremos agradecer a amizade recebida. 

O suporte que nos levou para conquistas maiores, a 
disponibilidade sempre presente, a mensagem que 
nunca � cou por responder, a palavra que nunca � cou por 
dizer, a refeição que nunca � cou por partilhar. 

Hoje queremos homenagear o Homem para além do 
Presidente. É preciso sublinhar o momento tranquilo 
da conversa para além do corrupio da agitação do 
compromisso.

Seria fácil enunciar o percurso bem-sucedido do Dr 
Pedro Machado, mostrar os prémios conseguidos, as 
conquistas que � zeram do Centro de Portugal um país 
dentro de um país, uma região que sabe que está junta 

desde a raia ao mar. Hoje, não é isso que queremos dizer.

Hoje queremos realçar o humanismo que acrescenta tanto 
ao pro� ssionalismo. Para além dos títulos, hoje, é distinguido 
PEDRO MACHADO, OPTIMUS CONVIVA das Confrarias de 
Portugal.

Nesta insígnia cabe muito do que somos e no que nos 
� zemos ao longo destes seis anos, certos de que � zemos 
melhor e fomos mais longe pelo que recebemos.

Esta é uma insígnia dada por homens e mulheres que 
respiram a terra como o ar que lhes dá vida a um Homem 
que se distingue pelo que é e pelo que dá de si aos outros.

Somos ambos de uma terra onde se diz “ninguém pode dar 
o que não recebeu” como se quem nunca provou o doce da 
dádiva nunca possa conhecer o sentimento da gratidão. 

Certo é que nós recebemos muito e hoje é altura de o dizer 
OBRIGADO PEDRO”

“...é uma insígnia dada por homens e mulheres que 

respiram a terra como o ar que lhes dá vida a um Homem 

que se distingue pelo que é e pelo que dá de si aos 

outros...”
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GALA DE ENTREGA DOS PRÉMIOS DE BOAS 
PRÁTICAS DA FPCG
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Mais um momento do 15 de Dezembro foi a entrega do 
Prémio de Boas Práticas da FPCG, perante tantas e tão 
valiosas candidaturas foi grande a di� culdade do Júri 
na escolha de uma vencedora, mas a escolha foi feita 
e o momento de a revelar...na impossibilidade da sua 
presença física o Dr. Raúl Moreira Diretor de Filatelia dos 
CTT e distinto membro do Júri deste prémio fez questão 
de nos presentear com as suas palavras...

“Editamos selos e livros sobre gastronomia, nos CTT, 
desde 1996. 
Até ao corrente ano de 2018 produzimos em Portugal 
selos e blocos � latélicos sobre esta matéria com uma 
tiragem global superior a 23 milhões de unidades. E 
ainda publicámos 11 livros bilingues com selos dentro, 
escritos pelos maiores especialistas nestes assuntos. São 
mais de 2000 páginas e de 57 000 volumes vendidos.

Em todos estes produtos – livros e selos – mostrámos, 
explicámos e divulgámos por todo o mundo a arte da 
Gastronomia Portuguesa. E como consequência desse 
trabalho � zemos grandes, enormes, amizades. 

O encontro com a Federação Portuguesa das Confrarias 
Gastronómicas, e em particular com a Doutora Olga 
Cavaleiro foi exemplar. 

Neste ambiente notável encontrámos pessoas com 
enorme dedicação à causa, pessoas boas que tudo 
dão sem nada pedirem em troca. Encontrámos muita 
sabedoria e muita vontade de mostrar aos outros as jóias 
adormecidas que repousam no interior do nosso país. 
Mas sobretudo encontrámos o orgulho de bem-fazer 
e de saber-fazer (“talent de bien faire”) que era a divisa 
do Infante de Sagres. Com esse lema fomos à India. E, 

digo eu, podemos ir a todo o lado. Parece assim muito 
complicado estar a justi� car a classi� cação de um prémio 
que, em boa verdade, todas as confrarias concorrentes 
mereciam. E que, na impossibilidade de premiar todas, 
foi necessário hierarquizar. 

Para esta hierarquia tivemos em consideração a 
consistência do trabalho efetuado ao longo dos anos, 
e não apenas as iniciativas mais modernas. Tivemos 
ainda como ponto importante a mais-valia do retorno 
à sociedade civil daquilo que as confrarias alcançaram, 
os planos de atividades que incluíam apoios sociais aos 
mais desfavorecidos e apoios pedagógicos.

Foi ainda avaliada a coerência do relacionamento 
com as autarquias e o substrato cientí� co, histórico 
e antropológico, das publicações e das atividades 
realizadas.

Finalmente, tentámos medir os meios disponíveis para 
alcançar os resultados obtidos, sabendo-se que realizar 
façanhas com poucos meios será sempre mais meritório. 

Depois de tudo balanceado ganhou quem achámos que 
devia ganhar…
Mas estão todas as Confrarias concorrentes de parabéns. 
O nível médio das contribuições foi muito alto, o que só 
abona a qualidade do trabalho realizado por todas as 
comadres e confrades nas suas terras.
Como membro do Júri só tenho que agradecer a 
erudição que me foi concedida através da leitura das 
participações. E desejar longa vida, bom trabalho e boa 
sorte a todos os concorrentes.”

RAÚL MOREIRA
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A lezíria apaixona quem lá vive e quem lá passa. O Rio 
Tejo é o alimento de uma planície onde as sementeiras e 
as plantações dão a vocação agrícola ao lugar e o sol é ali 
majestoso, de uma luminosidade extrema que aviva as 
cores de tudo o que desponta por aquele lugar.

 Os campinos surgem na paisagem. Imponentes, trajados 
de camisa branca, barrete verde, colete e faixa vermelha, 
calção azul e meias brancas até ao joelho, colam-se ao 
olhar de quem por ali passa como uma referência cultural 
que distingue o Ribatejo e a sua fama de lidar os toiros.

É a ligação à terra que ali se sente triplamente. Pela 
agricultura que domina a paisagem, pelo toiro que é 
respeitado e admirado pelos seus lidadores, pelo cavalo 
que é � el amigo de quem pratica a arte de campinagem. 
São estes traços forte que nos arrepiam e comovem 
quando ouvimos o fandango. O soar da música faz 
lembrar de imediato os campinos, cavaleiros da lezíria 
que nas cores quentes das planícies ribatejanas o dançam 
ao desa� o. É o movimento do corpo, a concentração 
do olhar, é a criatividade de quem nasceu a ouvir o 
fandango. Porque as confrarias são uma inspiração 
� el da paisagem física e cultural em que emergem, na 

Confraria da Gastronomia do Ribatejo sente-se a pujança 
da cultura ribatejana.

A começar pelo traje, fato completo, onde as cores fazem 
lembrar o campino. No seu âmago, está a gastronomia 
ribatejana ampla que abrange tudo o que se produz por 
aquelas férteis terras. Na sua atividade está a paixão pela 
cultura que sempre conheceram e tão orgulhosamente 
dizem que é a sua.

Nascida em 2000, a Confraria da Gastronomia do Ribatejo 
traduz a ambição de um grupo de amigos de defender 
e preservar os usos e costumes da Cozinha Tradicional 
do Ribatejo sendo que o seu mérito vai para além desse 
trabalho, pois foram fundadores da FPCG. Pela força que 
a gastronomia tem, pelo património que ela esconde e 
traduz, esta Confraria é um hino à cultura da lezíria e os 
confrades, tais cavaleiros da lezíria, são os exemplares 
defensores do melhor que aquela terra dá.      

CONFRARIA DA GASTRONOMIA DO RIBATEJO
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Em Terras de Santa Maria, do tributo, do pagamento do 
foro ao “Senhor da Terra” nasce a fogaça. Nasce enquanto 
moeda de troca com quem estava acima na hierarquia 
social. Na fechada e estrati� cada sociedade medieval, a 
fogaça era o pão doce que integrava o rol de produtos 
destinados a pagar o uso da terra e a protecção.

Entre tudo o que a terra dava era importante oferecer o 
resultado da transformação do trigo em farinha à qual 
eram adicionados os necessários ingredientes para obter 
o pão doce, o pão que só se comia em dias de festa. 

Dar um pão doce, seria, simultaneamente, símbolo de 
agradecimento e de reconhecimento do poder de quem 
estava acima na hierarquia social. Do voto ao Mártir São 
Sebastião, a� rma-se a fogaça como alimento simbólico 
de oferta ao divino. 

Em 1505, grassava a peste em Terras de Santa Maria 
com óbvias consequências na mortandade de povo. 
Em desespero, o povo decide oferecer a São Sebastião 
a fogaça em troca de protecção contra a pestilência que 
os atacava.

Fruto desse voto, reduz-se a mortandade e o povo acredita 
ser necessário manter a oferta àquele intermediário com 
o Divino de forma a nunca mais sofrer as desgraças da 
tormenta da peste. Este voto mostra a importância que 
a população atribuía à “Sua” fogaça. Seria tão boa e tão 
simbólica que seria digna de oferecer a um Santo. 

É esta importância que a Confraria da Fogaça da Feira 
reconhece ao seu penhor maior, a fogaça. Criada, 
sobretudo, sob o impulso de Fernando Pessa, nasce 
esta Confraria com o objectivo de reverenciar a fogaça, 
produto que devido à sua história consideram ser o 
maior símbolo das Terras de Santa Maria.

Principais promotores da quali� cação da Fogaça IGP, 
estes confrades não se cansam de a elevar ao mais alto 
nível sendo que, brevemente, teremos um selo dos CTT 
para � xar no tempo a importância que os feirenses já 
têm como uma certeza. 

CONFRARIA DA FOGAÇA DA FEIRA
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Da Gândara vem-nos o sabor da força do grupo. Ali celebram-
se os nabos, os campos breves e conquistados a saberem a 
verde da rama do nabo, a cheirar ao orvalho da manhã que faz 
pingar pequenas gotas na � or.

No entanto, se a paisagem é gandareza, os homens, 
esses ganham força quando se juntam na sua sede e aí 
desenvolvem as suas ideias, cozinham as suas receitas e falam 
com o sentimento de que ser nabo exprime, não somente o 
ser confrade, mas o pertencer a um grupo, aquele grupo de 
homens dos Carapelhos.

Talvez os nabos sejam só uma desculpa para se reunirem e 
fazerem coisas fantásticas numa terra onde nada era esperado, 
onde o desa� o não era suposto sair da comunidade.

Gente brava, tem a cada ano que passa a certeza do que os 
une. E o vínculo não vem só pela defesa dos nabos, é já um 
todo que se desmultiplica em muitas ações.Mas se o trabalho 
é levado com seriedade que faz da Feira dos Grelos uma 
iniciativa do sucesso, o que mais nos atrai e nos leva àquela 
terra é a gargalhada, o sorriso, a partilha da história em como 
o pouco se fez em muito. 

Nos Carapelhos estamos no Reino encantado dos nabos e 
companhia, um local aonde todos querem ir provar a magia. 

CONFRARIA NABOS E COMPANHIA

De Águeda vêm os sabores do Botaréu, uma jovem confraria 
de aprendizes de gastrónomos que faz falta a uma cidade com 
tanta tradição onde a cultura se funde com a gastronomia.

É o Leitão da Bairrada, o galo com ervilhas, os pastéis de 
Águeda, mas também o espumante, os vinhos da Bairrada.

Uma confraria que nasce num tempo em que a enogastronomia 
se a� rma como um valor perene que vai � car para o futuro.

Numa cidade com tradições seculares como o Bodo de São 
Pedro, as festas de São João, e outras romarias fazia falta uma 
confraria que pudesse resgatar os rituais esquecidos e que tão 
boa memória trazem aquelas gentes.

Sentemo-nos à mesa com a confraria do botaréu com um 
bom espumante a harmonizar com um pastel de Águeda e 
ver de novo tradições esquecidas que impõe resgatar.

CONFRARIA ENOGASTRONÓMICA

SABORES DO BOTARÉU
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Em Marco de Canavezes, nas terras delimitadas pelos 
rios Douro e Tâmega encontramos uma gastronomia 
tradicional muito rica centrada na receita de festa, o 
anho assado com arroz de forno.

Já Eça de Queiroz ressalvou a importância deste exemplo 
da nossa gastronomia em obras como a Cidade e as 
Serras ou A Correspondência de Fradique Marques 
fazendo referência ao anho tão típico nesta região.

Conscientes da importância cultural e económica deste 
receituário, a Confraria do Anho Assado com Arroz de 
Forno tem vindo, desde 2006, a desenvolver práticas e 
iniciativas que visam a protecção, defesa e valorização 
desta receita.

Numa região onde a pastorícia complementa a actividade 
agrícola, encontramos o anho assado com arroz de 
forno sendo certo que este estaria sempre associado a 
momentos de festa como a vindima onde era o repasto 
que encerrava o dia e que era servido aos trabalhadores, 
muitas vezes, vizinhos que se revezavam no espírito de 
entreajuda nas fainas agrícolas.

Ou então, fechava a ementa das “bodas” sendo o 
principal atractivo para os convidados de tal modo 
que ao perguntar a data do enlace, interrogavam para 
quando o “convite para o Anho”.

A Chancelaria desta Confraria tem procurado entender 
o território que representa no conjunto das suas 
características geográ� cas, sociais e culturais sendo a 
gastronomia o mote para a descoberta de uma região 
plena de tradições.

É de realçar o esforço da Confraria na concretização do 
Festival do Anho Assado e na Rota do Anho Assado com 
Arroz de Forno através da qual se descobre durante todo 
o ano o anho que está presente todos os dias na ementa 
de um dos restaurantes da zona como prato do dia.

CONFRARIA DO ANHO ASSADO

COM ARROZ DE FORNO
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No dia 8 de Março de 2008, nasce em Vagos a Confraria 
“As Sainhas”.

Tal designação acrescida ao facto de na data em que 
nasceu, habitualmente, se festejar o Dia da Mulher leva-
nos a pensar que “as sainhas” estão relacionadas com 
alguma forma de trajar feminina.

No entanto, a surpresa completa-se quando provamos as 
saborosas e estaladiças sainhas e percebemos que esta 
entrada, qual perfeito petisco, é feita com o redanho que 
ao ser frigido folheia tomando a aparência de uma saia.

As mãos treinadas da cozinheira souberam transformar 
e dar o sabor ao “véu” que cobre o intestino do porco. 
É esta importância da mulher enquanto “alma mater” de 
um lar, habitual responsável pela boa e sábia utilização 
dos recursos, cuidadora presente da família e fazedora de 
uma cozinha de sentimentos onde em cada prato, cada 
receita, cada produto esconde um mimo de carinho, que 
as “Sainhas” (confrades) querem também enaltecer.

Por isso, esta confraria é constituída apenas por 
elementos do sexo feminino e muitas das suas atividades 

são centradas na valorização do papel da mulher na 
sociedade presente e passada.

Mostram, assim, que a confraria é espaço de amizade e de 
fraternidade, mas também de trabalho pela recuperação 
das tradições gastronómicas vaguenses

Esta tem sido uma tarefa muito bem desempenhada 
pelas “Sainhas” que sabem o quão importante é 
recuperar a memória de outros tempos como forma de 
dar identidade a um povo. 

“As Sainhas” são tudo isto e tudo mais, são um pouco da 
mulher que há em todas as mulheres portuguesas!   

CONFRARIA GASTRONÓMICA

“AS SAÍNHAS” DE VAGOS
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A Confraria vencedora foi a Confraria Nabos e Companhia tendo o Júri decidido atribuir ainda uma Menção especial à 
Confraria Gastronómica “As Saínhas” de Vagos.
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As Confrarias continuam o trabalho junto das Escolas de 
Hotelaria, desta feita foi a Confraria do Anho Assado com 
arroz de forno a visitar a Escola de Hotelaria e Turismo de 
Coimbra,  para  ensinar os segredos do anho assado com 
arroz de forno.

CONFRARIAS NA ESCOLA DE HOTELARIA 
E TURISMO DE COIMBRA
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APRESENTAÇÃO CARTA GASTRONÓMICA 
- SANTARÉM

Notícias

CONFRARIA DA GASTRONOMIA DO RIBATEJO

UM CONTRIBUTO PARA A VALORIZAÇÃO DA GASTRONOMIA TRADICIONAL 
PORTUGUESA

Breves apontamentos da feitura da “Carta Gastronómica do Ribatejo-Lezíria do Tejo”

A Confraria da Gastronomia do Ribatejo respondendo ao desa( o que lhe foi dirigido, 
assinou em 22 de Outubro de 2015, em pleno Festival Nacional de Gastronomia, na 
Casa do Campino, em Santarém, um importante documento no qual assumiu o 
compromisso e a grande responsabilidade de levar a bom termo a feitura da Carta 
Gastronómica do Ribatejo-Lezíria do Tejo isto perante e em conjunto com a Entidade 
Regional de Turismo Alentejo Ribatejo, com a Comunidade Intermunicipal da Lezíria do 
Tejo e Município de Santarém.

Aqui começou a história de um interessante e estimulante trabalho que viria a ter a sua 
conclusão em 1 de Novembro de 2018. 

Uma vez assente a poeira da cerimónia de assinatura do protocolo seguiu-se de 
imediato um período para a digestão e a re/ exão das responsabilidades assumidas e 
para se esboçarem as linhas mestras do inventário de todas as necessidades e construir 
um plano de funcionamento para as várias frentes de trabalho a desenvolver.

Para tal era necessário constituir uma equipa para a qual a “Burra de Ferro” desde logo 
destacou dois dos seus membros o Provedor Cruz Marques e o Chanceler Joaquim 
Ferreira que desde logo sentiram a necessidade de chamar a este projeto alguém 
com o conhecimento e a competência indispensáveis para assumir a coordenação 
de tão importante trabalho.

Foi em Boa Hora que foram estabelecidos contatos com o Confrade e Amigo Dr. 
Francisco Armando Fernandes que aceitou assumir o desempenho de tão trabalhosa 
e ingrata missão, trazendo consigo sua Esposa Dra. Helena Salvador que viria a 
revelar-se uma peça muito importante em todo o processo.

Em Abril de 2016 estavam decorridos os primeiros seis meses mas estavam já 
reunidas as condições necessárias para o início dos trabalhos no terreno que 
tiveram o seu início com uma Sessão de Trabalho com o Presidente da CIMLT Pedro 
Ribeiro para o inteirar das necessidades de colaboração inventariadas e a conseguir 
junto dos onze Municípios abrangidos (Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Benavente, 
Cartaxo, Chamusca, Coruche, Golegã, Rio Maior, Salvaterra de Magos e Santarém).

Ainda em Abril foi levada à prática uma importante reunião de trabalho, no edifício 
da C.M.S., com todas as entidades subscritoras do protocolo de 25 de Outubro de 
2015, onde foram limadas muitas arestas de pormenores de funcionamento do 
Plano de Trabalho já em andamento.

A 18 de Maio de 2016 foi realizada mais uma reunião de trabalho com o Diretor dos 
Serviços da CIMLT, Dr. António Torres a quem foram transmitidas em pormenor as 
necessidades de colaboração, expressas no plano e a obter dos onze municípios 
envolvidos.

A 24 de Maio de 2016 a Confraria da Gastronomia do Ribatejo consegue apresentar 
à E.R.T.A.R. o seu orçamento para a construção da tão desejada “Carta”.

A 27 de Outubro de 2016, na C.M.S. foi levada a efeito mais uma sessão de trabalho 
para acertos de pormenores das ações a desencadear e contidas no Plano de 
Trabalho.
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A 15 de Dezembro de 2016 a E.R.T.A.R. face ao Plano apresentado e demais 
documentação já em seu poder formaliza o convite para a C.G.R. apresentar a sua 
proposta fundamentada e de acordo com o Caderno de Encargos exibido.

A 22 de Dezembro de 2016, já com 14 meses de trabalho executado, a E.R.T.A.R. 
comunica a adjudicação da execução da Carta Gastronómica e no dia 28 do mesmo 
mês foi � nalmente assinado o contrato que formalizou a entrega da execução do 
trabalho

A 9 de Janeiro de 2017 (ano novo, vida nova) a Confraria elabora um importante 
documento que seria o guião com desenvolvimento das diligências e tarefas a 
desencadear com os Municípios para a facilitação da obtenção de informações e 
documentação desejados.

A partir de 12 de Janeiro a Confraria inicia uma ronda de contatos pessoais com 
todos os municípios para entrega e explicação do Guião de 9 de Janeiro.

A 27 de Fevereiro de 2017 a E.R.T.A.R., face aos relatórios periódicos e documentos 
recebidos, considera completa a primeira fase dos trabalhos da Carta, 
correspondentes a 25% do seu todo.

Em Abril de 2017 com os trabalhos da segunda fase iniciados, surge 
inesperadamente um grande contratempo com a ocorrência de um problema de 
saúde do Coordenador Dr Armando Fernandes que teve que ser hospitalizado em 
Lisboa.

Face a esta grave situação a equipa enfrenta-a, ganha coesão, e os trabalhos em 
curso continuaram até que a 4 de Julho de 2017,se regista com grande satisfação 
que o Dr Armando Fernandes regressa restabelecido.

É a partir daqui que em Rio Maior se prosseguem no terreno os trabalhos da 
segunda fase com a realização de visitas e entrevistas a “ informantes” e a recolha 
de documentos e fotogra� as.

A 26 de Julho de 2017 é vencida mais uma importante etapa quando a E.R.T.A.R. 
considera completos os trabalhos da segunda fase que correspondem a mais 35% 
do trabalho que passa neste momento a totalizar 60% do seu total.

A 30 de Abril de 2018 consegue-se mais uma vitória com a conclusão da terceira fase 
que teve uma duração de nove meses que correspondem a mais 30% do trabalho que a 
E.R.T.A.R. considerou concluída, � cando assim concluídos 90% do trabalho � nal.

Na segunda metade de Maio de 2018, tal como havia sido previsto e decorridos 31 meses 
de trabalho a Burra de Ferro da C.G.R., dá por terminados os seus trabalhos e foi na Feira 
Nacional de Agricultura de 2018, em Santarém que foi feita o� cialmente a entrega do 
trabalho à E.R.T.A.R., para a sua tradução a Livro.

Porque se trata de um documento considerado digno de ser realçado, foi decidido fazer a 
sua apresentação pública e o� cial em dia e local apropriados.

Foi o que aconteceu no passado dia 1 de Novembro (dia de todos os Santos, dia do Pão 
por Deus) no Salão da Catedral Nacional da Gastronomia, Casa do Campino, em Santarém, 
e durante a realização do Festival Nacional de Gastronomia, com a presença das Entidades 
Envolvidas, Convidados, Amigos, Público e Comunicação Social, o ato foi consumado.

Foram 36 meses de trabalho intenso mas muito interessante, desencadeado por toda a 
Zona da Lezíria do Tejo, com muitas horas de trabalho, muitos kms percorridos, onde o Dr 
Armando Fernandes e a Dra Helena foram os cérebros orientadores que levaram a equipa 
a transformar um sonho de 2015, numa realidade palpável em 2018, para eles � ca um 
Abração de Agradecimento.

Trata-se de um trabalho que para além de preencher uma lacuna, passa a poder constituir 
um documento de consulta porque para alem de recolher muita memória de artes 
culinárias é também um espelho da vida vivida pelas populações rurais menos abastadas, 
em redor da sua mesa.

Muitas e valiosas foram as colaborações e amabilidades recebidas, para quem deve � car 
um Grande Muito Obrigado.

Muito foi o trabalho no terreno, para buscas, pesquisas, seleções e recolhas e no decorrer 
desta caminhada foram também muitas as contrariedades e arrelias que foi necessária 
vencer, mas chegados ao � m e feito um Balanço Final, podemos concluir que o Saldo Final 
é muito superior a favor das alegrias, das boas surpresas, dos bons contactos e relações 
que � caram e ainda o conhecimento adquirido.

Valeu a Pena. 
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PROGRAMA “PRÓS E CONTRAS” SOBRE 

GASTRONOMIA PORTUGUESA

Notícias

A Drª Olga Cavaleiro Presidente da FPCG, este presente no painel 
dos Prós e Contras para discutir: De que forma, a gastronomia 
portuguesa une o país e é factor de identidade no mundo? 
Como convivem os novos chefes e as confrarias de sempre?

Muitas foram as confrarias que disseram presente e que 
marcaram de colorido o público presente no Auditório da 
Fundação Champalimaud.

DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO EM 
BRAGA

Notícias

A Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas esteve 
presente através da sua Presidente Olga Cavaleiro numa 
apresentação sobre alimentação e estilos de vida saudáveis a 
convite da ACES Cávado | Braga, a iniciativa decorreu no dia 16 
de Outubro Dia Mundial da Alimentação.

APRESENTAÇÃO DO GUIA 
GASTRONÓMICO DO DIÁRIO “ AS BEIRAS”

Notícias

A Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas esteve 
presente na apresentação do Guia Gastronómico do Diário “As 
Beiras”

XIII EDIÇÃO DO CONGRESSO DOS 
COZINHEIROS (CNC)

Notícias

A Presidente da FPCG, Olga Cavaleiro esteve presente na XIII 
edição do Congresso dos Cozinheiros (CNC) que decorreu 
nos dias 1 e 2 de Outubro no LX Factory Lisboa, foi mais uma 
oportunidade de diálogo entre a tradição e a inovação.
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14 DE OUTUBRO

7. VIII Capítulo da Confraria do Chícharo

20 DE OUTUBRO

8. Confraria da Doçaria Conventual de Tentúgal

24 DE NOVEMBRO

9. Confraria Queirosiana

01 DE DEZEMBRO

10. XVII Capítulo da Confraria Nabos e Companhia
11. XVI Capítulo Solene da Confraria Gastronómica da 
Raça Arouquesa

08 DE DEZEMBRO

12. Confraria dos Sabores Poveiros

REPRESENTAÇÕES

01 DE SETEMBRO

1. XIV Capítulo da Confraria do Melão Casca de Carvalho

29 DE SETEMBRO

2. Confraria das Papas de S. Miguel

06 DE OUTUBRO

3. VIII Capítulo Confraria dos Carolos e Papas de Milho
4. Confraria dos Gastrónomos da Região do Algarve

13 DE OUTUBRO

5. VII Capitulo da Confraria do Bolo Podre e Gastronomia 
do Montemuro - Castro Daire
6. XVII Capítulo da Confraria das Tripas à moda do Porto 



Nona Arte Dezembro 2018 � 49

12

8

611

210
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12 de Janeiro 

-  Confraria da Fogaça da Feira
-  Confraria da Carne Barrosã

19 de Janeiro

-  Confraria dos Sabores da Abóbora

20 de Janeiro

-  XX Capítulo da Confraria Gastronómica do Bacalhau

10 de Fevereiro

-  Confraria do Vinho de Lamas

23 de Fevereiro

- Confraria do Atum de VRSA

02 de Março

- Confraria dos Rojões da Bairrada com Grelo e batata à 
racha
- Confraria do Bucho Raiano

09 de Março

- XII Grande Capítulo da Confraria Gastronómica de Sever 
do Vouga
- Confraria  Enogastronomica Sabores do Botaréu- 
Águeda (Capítulo Interno)

16 de Março

- Confraria do Queijo Serra da Estrela

23 de Março

- XV Capítulo da Real Confraria do Maranho – Pampilhosa 
da Serra

31 de Março

- III Cerimónia Capitular da Confraria da Foda - Pias 
Monção

PRÓXIMOS EVENTOS
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