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Editorial

O sonho sempre comanda a vida, dando-nos as coordenadas para a execução. É 
o mote, a lembrança para os dias difíceis, o estímulo perante as contrariedades, 
a convicção perante a incerteza. Sempre foi assim e sempre será. Também 
connosco foi assim, toda a equipe dos Órgãos Sociais da FPCG acreditou que 
seria possível fazer mais e melhor, acreditou no sonho.

E, porque acreditámos, o Dia Nacional da Gastronomia está instituído. 
Graças à persistência da FPCG foi aprovado, por unanimidade, na Assembleia 
da República o Diploma 1453 sendo que este, na essência das palavras e do 
espírito do texto, é também o resultado do contributo positivo da nossa 
instituição. Podemos, por isso, afirmar que está concretizado o nosso objectivo 
demonstrando, por um lado, a força das confrarias e, por outro lado, a convicção 
da relevância económica e cultural da gastronomia.

Ao longo deste processo que se iniciou há cerca de um ano aquando de uma 
visita ao Senhor Ministro Adjunto, Professor Doutor Miguel Poiares Maduro, 
tivemos sempre presente a convicção da grande validade da nossa proposta e 
de como a FPCG poderia também marcar Portugal. A verdade é que, cada vez 
mais, a sociedade e as instituições públicas contam com o associativismo que 
marca o movimento das confrarias para o desenvolvimento dos territórios. E as 
confrarias têm sabido dar uma resposta muito coerente aos desafios que lhe são 
lançados. Não se trata apenas de divulgar os produtos e as localidades, trata-se 
de dinamizar a economia local fomentado a produção tradicional, qualificando 
os produtos, inventariando e caracterizando o que de melhor se faz pelas suas 
terras. Não é apenas dizer que o produto existe, é dizer como nasceu, onde 
nasceu, como evoluiu e como marcou a cultura e a identidade do povo. Não é 
referir somente que é bom, é mostrar que é bom e porque é que bom através de 
certames onde a qualidade é exibida como selo de garantia.

O Prémio "Boas Práticas para a Valorização da Gastronomia" mostrou toda 
a pujança do trabalho das confrarias. Atribuído à Confraria do Cabrito e da 
Serra do Caramulo como o coroar de um bom trabalho efectuado em prol 
da comunidade, este prémio permitiu tomar consciência do grande esforço 
que é desenvolvido pelas confrarias. As candidaturas apresentadas mostraram 
isso mesmo, sendo que o júri demonstrou-se impressionado pelo trabalho 
"silencioso" mas muito profícuo.
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Apesar de concretizado o estabelecido em plano de actividades apresentado em 
Assembleia Geral, poderemos dizer que os desafios começam agora. Sabemos 
que, neste momento, a Assembleia da República, as instituições públicas e 
privadas e a sociedade em geral espera ainda mais da FPCG e das confrarias. 
É preciso cumprir o Dia Nacional da Gastronomia Portuguesa no espírito que 
foi proposto pela FPCG, como um dia de mobilização e integração de toda a 
sociedade na celebração da gastronomia. Na economia, na educação, na cultura, 
na história, na saúde, no turismo, na restauração, enfim, na sociedade, é preciso 
lembrar a importância da gastronomia.
Por isso, regressamos ao sonho entendido como a linha do horizonte que conduz 
a nossa acção. Por isso, pedimos a vossa acção e participação.

No entanto, por ora, é tempo de férias, é tempo de usufruir das conquistas 
conseguidas, é tempo de olhar para trás e pensar nos amigos que conquistámos 
e nos vínculos que criamos pois que confrarias são, antes de mais, fraternidade e 
espaço de amizade. Estou certa que é essa, verdadeiramente, a nossa força.

Boas férias!

Olga Cavaleiro
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À Conversa Com…  
Confraria de Saberes e Sabores 

da Beira "Grão Vasco"

De forma sucinta defina as linhas mestras 
do património cultural gastronómico/ou de 
produtos que a Confraria de Saberes e Sabores 
da Beira, "Grão Vasco" preserva, investiga e 
divulga. A Confraria de Saberes e Sabores da Beira, 
“Grão Vasco”, preserva, investiga e divulga todos os 
produtos tradicionais da região da Beira Alta. Nos 
seus Capítulos Temáticos faz uma criteriosa seleção 
dos produtos tradicionais a serem apresentados e 
degustados nos seus jantares.

Como poderia apresentar a vossa Confra-
ria? A Confraria de Saberes e Sabores da Beira, 
“Grão Vasco”, tem vindo a desenvolver atividades 
que honram o compromisso assumido à treze anos 
aquando da sua criação. As iniciativas centram-se 
essencialmente na vertente cultural onde salienta-
mos os Capítulos Temáticos, o Festival do Caldo, 
as Publicações várias (A Importância das Confrarias 
Báquicas e Gastronómicas na Promoção Turística, Á Mesa 
com Isabel Silvestre, Alafum de Prazeres, Artes e Tradi-
ções Portuguesas I e II, Alexandre Alves – Investigador, 
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Cônsul Aristides de Sousa Mendes, Tributo a Aristides 
de Sousa Mendes, Arnaldo Malho – Artes e Artistas de 
Viseu, Malhando o Ferro com Arnaldo Malho, Sete Olha-
res Sobre Viseu, Festival do Caldo I a VIII, As Plantas 
do Nosso Contentamento, Encontros com o tempo, O Pra-
tinho da Zirpela e o Mundo Rural,…), a atribuição dos 
prémios Beirão de Mérito a entidades e personali-
dades que se destacam em diferentes áreas culturais, 
desportivas, sociais, … as Entronizações (6 realizadas 
em Viseu e 3 realizadas em Terras de Vera Cruz), 
entre outras. Contudo, de alguns anos a esta parte, 
a Confraria também se tem dedicado aos problemas 
sociais da sua área geográfica, levando, Natal após 
Natal, cabazes com bens alimentares essenciais à 
elaboração da Ceia de Natal e brinquedos (caso haja 
crianças) a famílias carenciadas.

Uma das áreas que também tem vindo a trabalhar 
nos últimos anos é a ligação com os inúmeros clubes 
portugueses da Diáspora. 

A Confraria tem na parte cultural a Tuna “Sabores 
da Música”. Esta Tuna é a estrutura da dinamização 
lúdica da Confraria de Saberes e Sabores da Beira, 
“Grão Vasco”, ligada ao Conselho de Artes e Tradi-
ções, no sector “Arca de Saberes da Música”. 

O Conselho Enófilo tem como patrono o Infante 
D. henrique, Duque de Viseu. Este Conselho tem 
como propósitos promover eventos enófilos bem 
como defender e divulgar os vinhos da nossa região. 

O Conselho Gastronómico tem como patrono 
Aquilino Ribeiro, grande vulto das letras portu-
guesas e beirão de alma e coração. Este conselho 
tem como objetivos recolher, defender e divulgar a 
gastronomia beirã.

Sinteticamente explique a importância do 
vosso produto na alimentação e na gastrono-
mia da comunidade, da região, do país e/ou 
de outros países. A Confraria de Saberes e Sabores 
da Beira, “Grão Vasco” não defende um produto em 
específico mas sim um todo que abrange a gastrono-
mia beirã, a enofilia da região e os saberes culturais 
do seu povo.
  
Explique abreviadamente a origem desse(s) 
produto(s) e/ou especialidades culinárias. 
Foram objecto de classificação e/ou certifica-
ção? Tal como foi dito na pergunta anterior, a nossa 
Confraria não defende um produto específico mas 
sim um todo gastronómico.

 […] A Confraria […] 
não defende um 
produto em específico 
mas sim um todo que 
abrange a gastronomia 
beirã, a enofilia da 
região e os saberes 
culturais do seu povo.
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Nos capítulos levados a efeito pela Confra-
ria Saberes e Sabores da Beira "Grão Vasco", 
que propósitos privilegiam? O Conselho Gas-
tronómico tem como objetivos recolher, defender 
e divulgar a gastronomia beirã. Como tal, os seus 
Capítulos têm sempre uma forte vertente gastro-
nómica onde são degustados pratos tradicionais da 
beira. No entanto, os Saberes também ocupam uma 
grande parte destes capítulos. Os temas abordados 
versam sempre aspetos culturais da região beiraltina.

Para além dos Capítulos enumere outras 
actividades levadas a efeito com regularidade 
pela vossa Confraria. Anualmente, a Confraria 
realiza uma campanha de solidariedade social, reco-
lhendo alimentos, brinquedos e roupas que depois 
são distribuídos pelas famílias mais carenciadas da 
sua região. Organiza, com o apoio da Secretaria de 
Estado das Comunidades Portuguesas, cursos de 
formação para dirigentes associativos da Diáspora ( já 
foram feitas 4 edições). Também realizou durante 
oito anos consecutivos o Festival do Caldo. Neste 
momento, devido essencialmente à crise que Portu-
gal tem vivido, este evento está parado. 

A Confraria tem produzido e publicitado 
trabalhos de investigação e promoção dos 
produtos e do receituário local e regional? 
A Confraria tem tido a preocupação de recolher e 
divulgar, através de publicações várias  e artigos em 
revistas, algumas das marcas mais significativas da 
gastronomia da sua região. De entre algumas dessas 
publicações, destacamos:
A Importância das Confrarias Báquicas e Gastronómi-
cas na Promoção Turística, Á Mesa com Isabel Silvestre, 
Alafum de Prazeres, Artes e Tradições Portuguesas I e II, 
Festival do Caldo I a VIII, As Plantas do Nosso Conten-
tamento...

Descreva resumidamente qual o impacto 
dessas actividades, acções e trabalhos junto 
da autarquia, outras autoridades, comuni-
dade local e região. As iniciativas levadas a cabo 
pela Confraria têm sido sempre bem recebidas quer 
junto das entidades oficiais do Distrito quer junto 
da comunidade local e regional. Exemplo disso é a 
participação ativa das entidades em todas as inicia-
tivas levadas a cabo por nós. Quanto à comunidade 
local, figuras de destaque ou anónimos participam 
e recorrem com frequência à Confraria sempre que 
necessitam de algum esclarecimento ou ajuda nas 
áreas que abrangem. Também participam nos mais 
variados eventos por nós promovidos.
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A Confraria Saberes e Sabores da Beira "Grão 
Vasco" é habitualmente convidada para estar 
presente ou participar em actos promovi-
dos pelo poder local, regional, nacional? Em 
caso afirmativo diga quais, como e com que 
resultados para a Confraria. A Confraria é 
regularmente convidada para participar e colaborar 
com o poder  regional e nacional. A tuna Sabores da 
Música, parte lúdica da nossa Confraria, é o sector 
que mais participa nestes eventos. No entanto, tam-
bém o seu Almoxarifado é, com frequência, convi-
dado a participar em atos oficiais promovidos pelo 
poder regional e nacional. Estas participações são 
importantes para a Confraria pois permite-lhe dar a 
conhecer todo o trabalho desenvolvido em prol da 
defesa e conservação da Cultura Popular e Tradicio-
nal da região da Beira Alta.

Na sua opinião o trabalho desenvolvido pela 
Vossa Confraria é reconhecido na Comuni-
dade e na Região? O trabalho levado a cabo pela 
Confraria, durante os seus treze anos de existên-
cia, é reconhecido e apreciado pela comunidade. 
Exemplo disso são os inúmeros convites que tem 
recebido para participar em atividades diversificadas 
por toda a região, para apadrinhar eventos ou outras 
confrarias. Recentemente, deslocou-se à Suíça para 
apadrinhar uma Confraria portuguesa nascida em 
terras alpinas.

 
A Confraria tem parcerias ou protocolos de 
cooperação com outras Confrarias e/ou Fede-
rações/Associações de Confrarias? A Confraria 
está, neste momento, representada em 22 países do 
mundo, através da Diáspora portuguesa, e tem 2 
protocolos de  representatividades recíproca assi-
nados. O primeiro protocolo foi celebrado entre a 
Confraria e a Casa do Distrito de Viseu no Rio de 
Janeiro e o segundo celebrado entre a Confraria e a 
Confraria Feminina do Vinho e do Espumante de 
Farroupilha, Rio Grande do Sul, Brasil.

No ano 2000, a gastronomia foi classificada 
como património cultural imaterial. Que 
considerações faz desta classificação? Consi-
dero uma decisão feliz pois a Gastronomia, a par 
de outros aspetos da cultura tradicional e popular é 
uma das marcas que distingue os povos. Classificá-
-la como património é uma forma de “obrigar” 
todos (entidades oficiais e anónimos) a protegê-la, 
preservá-la e divulgá-la.
  
Na sua opinião faz sentido Portugal apresen-
tar uma candidatura da cozinha portuguesa 
como património cultural da humanidade? 
Quaisquer iniciativas que defendam o que de 
melhor existe no nosso país e melhor nos distingue 
de todos os outros, são sempre iniciativas positivas.
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Como definiria a Gastronomia portuguesa? O 
prazer proporcionado pela comida é um dos fatores 
mais importantes da vida depois da alimentação de 
sobrevivência. A gastronomia nasceu desse prazer e 
constituiu-se como a arte de cozinhar e associar os 
alimentos para deles retirar o máximo benefício.
A gastronomia portuguesa foi e continua a ser uma 
gastronomia recheada de perfumes, rica e variada. 
Para além do pão, do vinho e do azeite (produtos 
básicos na dieta mediterrânica), o regime alimentar 
do dia a dia inclui os produtos locais, colhido sazo-
nal ou anualmente.
A Gastronomia, tal como já referi acima, a par de 
outros fatores culturais, é uma das marcas que nos 
distingue dos outros povos. A nossa Gastronomia 
é única e apreciada, podemos dizer, no mundo 
inteiro.

Que papel considera que a gastronomia de -
sem   penha na promoção turística do País? A 
Gastronomia Portuguesa é uma das marcas prin-
cipais na promoção do nosso país. Cada vez mais 
apreciada por quem nos visita desempenha um forte 
papel no desenvolvimento da economia local.

Como seria possível conseguir a internacio-
nalização da nossa gastronomia? A meu ver a 
nossa Gastronomia já está muito divulgada e inter-
nacionalizada. Para isso, muito devemos aos portu-
gueses da Diáspora que promovem, e bem, tudo que 
se refere ao seu país de origem. A título de exemplo, 
um dos melhores restaurantes de Toronto é portu-
guês, chama-se “Chiado”, e é exclusivo da Gastro-
nomia Tradicional Portuguesa. Em Zurique, um dos 
restaurantes de maior referência da cidade é portu-
guês e privilegia, também, a gastronomia tradicio-
nal do nosso país. Exemplos como estes existem, 
felizmente, um pouco por todo o mundo.
Também as feiras internacionais de mostra de pro-
dutos tradicionais são um fator importante para a 
internacionalização da nossa gastronomia.

o que pensa das recentes modificações opera-
das na “Nona Arte”? Considero a revista “Nona 
Arte” uma publicação bem conseguida que pri-
vilegia e divulga a nossa Gastronomia. Os artigos 
sobre aspetos históricos da gastronomia portuguesa 
que aborda são de extrema  importância para quem 
gosta, estuda e se preocupa com este sector da 
cultura tradicional portuguesa. Quanto à divul-
gação dos eventos levados a cabo pelas Confrarias 
Portuguesas é também importante porque nos dá 
a conhecer a realidade confrádica que o país está a 
viver. Parabéns aos editores e produtores pelo bom 
trabalho realizado.
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Chef à Mesa
Lindolfo Ribeiro

Naturalidade
Cesar - Oliveira de Azeméis
 
Idade
66
 
Principais influências
Cozinha Tradicional Portuguesa

Chef de referência
Bertha Rosa-Limpo e Maria de Lurdes Modesto
 
Maior conquista
Conseguir durante 9 anos o contacto com o mundo 
real da gastronomia portuguesa
 
O que mais destaca na gastronomia portuguesa
A forma genuína de confecionar os alimentos, 
utilizando toda a diversidade de sabores
 

Sugestão de ementa
(entrada, prato e sobremesa), para esta Estação

Entrada – Peixinhos da horta 
Salada de tomate com orégãos e presunto picado;

Prato – Vitela na brasa, salpicada de azeite e limão;

Sobremesa – Creme queimado da minha terra 
(farinha de trigo e abundancia de ovos)
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As Nossas Personalidades
Manuel de Novaes Cabral
Presidente do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I.P. (IVDP)

Como define o conceito gastronomia? Torga disse que o 
Vinho do Porto é o sol engarrafado. Com a gastro-
nomia passa-se algo semelhante. Num prato, ficamos 
a conhecer muito do que representa uma região. E 
a gastronomia tem a obrigação de ser a excelência, 
desde a preparação de cada alimento, de cada prato, 
à sua harmonização com vinhos, à envolvência 
com as pessoas. É uma arte que resulta da sintonia 
perfeita de elementos únicos característicos de um 
povo, de uma região, de uma cultura.

Como define a importância da gastronomia no contexto da 
nossa sociedade? A gastronomia é o cartão-de-visita 
de um povo, de uma região, de um país. É uma área 
com um papel fundamental no desenvolvimento 
turístico em Portugal e com reflexos notáveis na 
economia. O mediatismo que a gastronomia tem 
vindo a conquistar e o consequente interesse cole-
tivo visível nos programas de televisão, com forma-
tos cada vez mais diversificados, quer ao nível nacio-
nal quer internacional, são factos que permitem ter 
a noção do impacto que hoje a gastronomia tem na 
nossa sociedade.
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Considera que a gastronomia é devidamente aproveitada na 
divulgação do nosso país? Esse é um caminho que tem 
vindo a ser feito e que está em pleno crescimento. 
Cada vez mais, as publicações internacionais desta-
cam roteiros gastronómicos em Portugal. Recen-
temente, o The Telegraph publicou cinco rotas de 
gastronomia em Portugal, numa lista encabeçada 
pelo Douro e pelo Porto, como não posso deixar de 
referir. Mas há ainda um caminho a percorrer e que 
será sustentado na articulação mais estreita entre os 
diversos agentes porque a gastronomia não é uma 
ilha. Importa definir e sustentar uma estratégia que 
envolva de forma articulada o turismo, a cultura, as 
pessoas, o território, para levar o país mais longe, 
gerando atratividade.

A diversidade gastronómica é, na sua opinião, factor de 
riqueza? Sem dúvida que temos. E tanto mais quanto 
tudo o que se pode criar com a enorme diversidade 
gastronómica. A inovação na gastronomia é uma 
realidade. Há uma grande dose de criatividade nos 
profissionais que atuam nesta área que vai desde 
a conceção à apresentação, num percurso em que 
todos os detalhes contam.

Conhece o movimento das confrarias? Conheço muito 
bem este movimento e sou um seu defensor ativo, 
pois as Confrarias são uma das formas de sensibili-
zação e de promoção do nosso património gastro-
nómico e vínico. A este propósito, deixe-me referir 
que fui convidado a intervir nas últimas reuniões 
magnas das Federações das Confrarias Gastronómi-
cas, que teve lugar na Figueira da Foz, e das Confra-
rias Vínicas, em Barcelos.

Pertence a alguma confraria?
Sim, a várias, nacionais e internacionais. Entre elas a 
da Confraria do Vinho do Porto, desde 1999.

Como entende o papel das confrarias na nossa sociedade? 
As confrarias têm um papel importante na dina-
mização de produtos e tradições que marcam a 
sociedade portuguesa. Ao longo dos tempos, foram 
mantendo vivas raízes, gerando junto das comunida-
des um grande sentido de identificação, de pertença. 
Cada confraria guarda um conhecimento profundo 
do produto que representa, mas está ao mesmo 
tempo aberta a acrescentar valor ao que já detém, 
permitindo-se assim acompanhar os tempos e con-
seguir continuar a cativar. A Confraria do Vinho do 
Porto tem nomeadamente iniciativas como a regata 
de barcos rabelos no dia de São João que envolve 
fortemente a comunidade e as cidades do Porto e de 
Vila Nova de Gaia, com um enorme potencial de 
projeção do turismo e, é claro dos vinhos do Porto e 
do Douro. 

As confrarias têm um papel 
importante na dinamização de 
produtos e tradições que marcam 
a sociedade portuguesa.
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Na sua opinião, hoje em dia o que move alguém a tornar-
-se Confrade? É notório nos pequenos negócios que 
têm vindo a proliferar e que trazem novamente para 
a praça produtos antigos, alguns com uma nova 
roupagem, é certo, mas numa saudável e inovadora 
convivência entre o tradicional e o contemporâneo. 
São as mercearias gourmet ou os espaços comerciais, 
por exemplo, que apostam numa decoração mais 
revivalista. A Confraria permite isso mesmo, reviver 
tempos de outrora, proporcionar experiências autên-
ticas, mas com uma dose de contemporaneidade que 
permite conjugar o gosto dos novos tempos com a 
magia do passado, das tradições, e levar mais além o 
que de melhor temos.

Num mundo em permanente mudança, quais são na sua 
opinião os maiores desafios que se colocam às Confrarias? 
Manter a tradição sem parar a evolução, o que é um 
grande desafio. As pessoas querem sentir-se envolvi-
das, ter momentos e experiências genuínas, mas que 
se coadunem com o seu estilo de vida, e este equilí-
brio é um desafio constante. Modernizar sem perder 
a tradição.

Conhece a actividade da FPCG? Já conheço a FPCG 
há muito tempo e já tive inclusive oportunidades de 
por várias vezes assistir e até fazer parte de diferentes 
iniciativas da FPCG. No Instituto dos Vinhos do 
Douro e do Porto I.P. fazemos por cultivar e colocar 
em prática o espírito de interação com as confrarias 
porque os vinhos do Porto e do Douro harmonizam 
com uma grande diversidade de outros produtos de 
excelência.

Qual a opinião sobre o trabalho desenvolvido? A federa-
ção tem desenvolvido um trabalho muito impor-
tante, potenciando as sinergias entre a diversidade 
gastronómica, incluindo o vinho, e em particular 
os vinhos do Douro e do Porto. A este propósito, 
gostaria de sublinhar uma atividade que realizamos 
conjuntamente e, em nossa opinião, com grande 
sucesso: a harmonização de Vinho do Porto com os 
pastéis de Tentúgal protagonizada pela FPCG, e em 
particular com a Confraria dos Pastéis de Tentú-
gal, foi um dos pontos altos do Port Wine Day, que 
celebramos pela primeira vez no ano passado, no dia 
10 de setembro.

Manter a tradição sem parar a evolução, o que é um grande 
desafio. As pessoas querem sentir-se envolvidas, ter 
momentos e experiências genuínas, mas que se coadunem 
com o seu estilo de vida, e este equilíbrio é um desafio 
constante. Modernizar sem perder a tradição.
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Dia Nacional
da Gastronomia Portuguesa

O dia 26 de Junho de 2015 ficará marcado como 
um dia grande para a FPCG, para as confrarias e 
para Portugal com a aprovação por unanimidade do 
Projecto de Resolução nº 1453 que institui do Dia 
Nacional da Gastronomia Portuguesa. As confrarias 
quiseram marcar presença na sessão parlamentar 
onde foi aprovado o diploma que permitiu a concre-
tização de um objectivo tão perseguido pela FPCG 
e pelas confrarias. Aliás, é de realçar a participação 
activa da FPCG na elaboração do referido diploma, 
sendo que a versão final é também credora dos con-
tributos positivos enviados pela nossa instituição.

A Assembleia da República esteve mais colorida no 
dia 26 de Junho com a presença de 25 confrarias que 
quiseram presenciar a votação e, assim, demonstrar 
a convicção de que esta é uma conquista importante 
para a afirmação de Portugal. O momento final da 
votação teve a aclamação de todas as confrarias pre-
sentes, a qual foi recebida com agrado pela Senhora 
Presidente da Assembleia da República, Dra Assun-
ção Esteves.

A instituição do Dia Nacional da Gastronomia 
Portuguesa resultou de uma proposta da FPCG ao 
Senhor Ministro Adjunto e do Desenvolvimento 
Regional, Professor Doutor Miguel Poiares Maduro, 
que encaminhou, posteriormente, para os grupos 
parlamentares, por isso, foi com grande júbilo que 
vimos a concretização desta intenção da FPCG.

A FPCG E AS CoNFRARIAS NA ASSEMBLEIA DA REPúBLICA
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DISCuRSo
Saúdo o Senhor Ministro Adjunto e do Desen-
volvimento Regional – Professor Doutor Poiares 
Maduro, nosso associado de mérito

Com gosto recebo o Senhor Representante do 
Governo Regional dos Açores

Cumprimento os senhores representantes dos Gru-
pos Parlamentares do PSD, CDS e PS 

Uma saudação a todos os presidentes ou represen-
tantes das Entidades Regionais de Turismo

Dou, igualmente, as boas vindas a todos os direc-
tores ou representantes das Direcções Regionais da 
Cultura, da Saúde e da Educação 

Cumprimento a Senhora presidente da Federação 
Minha Terra

Saúdo a presença do Senhor presidente do IVDP 

Com gosto recebemos os senhores representantes da 
TAP, dos CTT, da AHRESP, da AGAVI, do Sol e 
do Casino Figueira

Cumprimento, ainda, os senhores representantes da 
UC 

Uma saudação fraterna para com o senhor Federação 
das Confrarias Báquica e para os nossos Chefes,
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Permitam-me, antes de mais, agradecer a presença 
de todos os que vieram hoje até à Casa das Confra-
rias para esta cerimónia de formalização e apresenta-
ção da Comissão para a celebração do Dia Nacional 
da Gastronomia. A presença de tantas e tão impor-
tantes entidades é para nós motivo de orgulho. Para 
além da confiança que depositam em nós enquanto 
representantes de um importante movimento asso-
ciativo, a vossa presença é um sinal claro de que a 
gastronomia é um activo fundamental na afirmação 
económica, cultural e social de Portugal, quer den-
tro de portas, quer lá fora. 

De facto, como tantas vezes afirmamos perante vós, 
a gastronomia caracteriza-se por uma transversali-
dade que a faz interagir com diferentes e relevantes 
sectores da vida portuguesa. É património cultu-
ral imaterial, é património histórico que se liga à 
história das tradições gastronómicas, é traço arqui-
tectónico que assiste ao aparecimento dos exemplos 
do génio culinário português, é produto qualificado 
e genuíno, é produto tradicional e singular, é raça 
autóctone, é saber fazer, é produto turístico, é factor 
de atracção económica, é desenvolvimento sustentá-
vel, é a manta de retalhos culinária, é a confluência 
das dietas mediterrânica, atlântica e continental, é 
o equilíbrio perfeito entre o líquido e o sólido, é 
o pão e o vinho sobre a mesa como altar, é o voto, 
a promessa à divindade, é o aconchego da refeição 
de família, é a convivialidade e a partilha entre os 
convivas, é a reciprocidade, e é também a saudade 
quando partimos e deixamos para trás a memória do 
gosto associada aos bons momentos passados à mesa.  

A gastronomia é tudo isto para além do sabor, do 
aroma ou da textura que nos seduz ou da doce sen-
sação de nos saber incluído num grupo, o grupo da 
mesa. A gastronomia para além do alimento sólido 
ou liquido que se ingere para satisfazer necessida-
des básicas, impõe-se como produto económico e 
cultural. 

Digo, então, que este é o nosso orgulho, a gastro-
nomia que temos perante vós e que com a devida 
reverência consideramos ser o espelho da nossa 
identidade cultural. Da diversidade gastronómica 
resultante da diversidade geográfica e cultural, 
apresentamos a unidade da gastronomia portuguesa. 
A necessidade da alimentação é suplantada pela mão 
humana que, ora pelo que acrescenta, ora pelo que 
reduz dá singularidade aos alimentos que pomos 
sobre a mesa. 

Por tudo isto, pela constatação de a gastronomia 
empurra a economia para o desenvolvimento e 
afirma a identidade cultural, foi com imensa expec-
tativa que ouvimos o Senhor Ministro afirmar a 15 
de Novembro do ano anterior, aqui nesta mesma 
Casa das Confrarias, a intenção de instituir o Dia 
Nacional da Gastronomia Portuguesa. Por esse 
facto, lhe agradecemos. Pois foi em Vossa Excelência 
que, num primeiro tempo, a nossa intenção encon-
trou guarida. E essa receptividade, essa abertura, 
esse acolhimento foram decisivos. Nesse acto, 
vimos, por um lado, um estímulo à concretização 
da nossa intenção, e por outro, sentimos a confiança 
no movimento que representamos. Num crescente 
processo de afirmação e de crescimento de acção, 
a FPCG enquanto grupo de confrarias sentiram o 
voto de confiança, a crença de que era possível fazer 
mais e melhor por Portugal. Senhor Ministro, Por 
ter sido sementeira que deu fruto maduro, a nossa 
gratidão.   

[…] a gastronomia caracteriza-se por uma 
transversalidade que a faz interagir com diferentes 
e relevantes sectores da vida portuguesa.
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[…] queremos contribuir 
para a afirmação de 
Portugal  reforçando a sua 
força cultural, preservando 
a sua identidade, 
marcando a sua economia.

Um longo caminho a percorrer, portanto. Afirma-
mos tal sem a veleidade de querermos abarcar toda 
a riqueza e abrangência que a gastronomia sugere. 
Sugerimos, ao invés, melhorar todos os anos a nossa 
prestação angariando novos parceiros, introduzindo 
novas temáticas relacionadas com a alimentação. No 
entanto, porque queremos que o Dia da Gastrono-
mia Portuguesa não seja mais um dia no calendário 
dos “Dias”, a vossa presença aqui hoje e o vosso 
envolvimento no futuro são decisivos para o que 
queremos e poderemos fazer. As nossas intenções 
poderão encontrar um efeito multiplicador quanto 
mais podermos contar com a vossa colaboração e 
empenho. A força das confrarias é uma realidade, 
sem dúvida esta cerimónia é expressão disso, mas 
enquanto estruturas que vivem do voluntariado e do 
esforço da comunidade, reiteramos que precisamos 
de vós para dar maior relevância e esplendor à nossa 
Gastronomia.   

Aos senhores legisladores que, mais do que nos 
ouviram, nos escutaram e compreenderam a impor-
tância da matéria que lhe levávamos, o nosso obri-
gado. É também para nós um gosto e um orgulho 
saber que o projecto de resolução nº 1453 que deu 
origem à instituição do Dia Nacional da Gastro-
nomia Portuguesa recolheu unanimidade, quer na 
enunciação do texto, quer na aprovação. Foi um 
momento feliz para todos os confrades que tiveram a 
oportunidade de presenciar a votação na Assembleia 
da República. Um momento que, decerto, ficará 
para a história da nossa instituição. 

No entanto, agora que foi feito o caminho, eis-nos 
chegados a um ponto não de chegada, mas de par-
tida. Eis-nos chegados à tarefa de concretizar o Dia 
Nacional da Gastronomia Portuguesa. É preciso dar 
conteúdo a uma matéria tão transversal, é preciso 
fazer a união para a agregação dessa multidiscipli-
naridade, é preciso conjugar esforços para que no 
próximo ano, no último domingo de Maio, dia 29, 
possamos viver na mesa e à mesa a exuberância e a 
diversidade traduzida na cor, no aroma e na textura, 
da nossa gastronomia, possamos ter enriquecido a 
nossa economia, sobretudo as fragilizadas economias 
dos territórios rurais do nosso interior, possamos 
ter transmitido às nossas crianças e jovens as razões 
de comermos o que comemos e como comemos. O 
como e o porquê devem constar da aprendizagem 
de quem se inicia na formação. Lembrar que, para 
além de uma gastronomia padronizada, rotineira 
e totalmente devota dos sabores da moda, existem 
produtos que, embora esquecidos, são uma lufada 
de ar fresco numa alimentação vítima de horários 
apertados e de disponibilidade no supermercado. 
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De vós pretendemos parcerias dinâmicas onde o 
encontro dê azo à discussão de propostas. Mais 
do que a tentação de abranger todo o intangível e 
tangível da gastronomia, é preciso concretizar, Por 
isso, vos pedimos num primeiro plano colabora-
ção para com as confrarias, pois quereremos a um 
nível local e regional, envolver as confrarias com a 
comunidade fazendo da gastronomia mote e motivo 
para o encontro de gerações. Num segundo plano, 
é preciso interiorizar nas vossas instituições que este 
é também um propósito que vos é querido. Tendo 
em conta a relevância das instituições que represen-
tam pedimos que os vossos planos de actividades 
possam contemplar este Dia Nacional da Gastrono-
mia Portuguesa. Afinal, todas as instituições aqui 
presentes se cruzam de uma forma ou de outra com 
a gastronomia, por isso, há que a incluir nas inicia-
tivas que desenvolvem. Por último, queremos que 
o dia 29 de Maio de 2015 seja um dia grande com 
o envolvimento de toda a sociedade, queremos que 
seja marcado por acções nacionais que só poderão 
ter expressão se as vossas instituições contribuírem 
para o justo protagonismo da gastronomia. Para isso, 
a FPCG quer o diálogo e a parceria com todos para 
que possa ser o rosto de uma intenção comum.    

Cresci a ouvir que “geração que não protege e 
reforça o património que recebeu, não é digna de o 
ostentar”. Verdade. Sabemos que também já perde-
mos tempo demais, que deixámos escapar entre os 
dedos património económico e cultural que dificil-
mente será recuperado. Por isso, enquanto confrarias 
e tendo na gastronomia a menina dos nossos olhos, 
queremos contribuir para a afirmação de Portugal  
reforçando a sua força cultural, preservando a sua 
identidade, marcando a sua economia.

Permitam-me que termine divagando pelo que 
representam as confrarias e a sua confiança na digni-
ficação da gastronomia. 

Porque Vestimos Portugal da serra até ao mar, 

Porque Trajamos o burel, o linho, a seda, a lã e o veludo

Porque Deixamos a solidão em busca do grupo amigo, 
coeso e fraterno

Porque Acreditamos na vontade, no trabalho e na confiança

Porque Pomos sobre a mesa o melhor que há em nós, 

Porque Celebramos à mesa a partilha do que somos, 

Porque Defendemos quem nos deu a riqueza do que pomos 
sobre a mesa

Porque Damos cor, textura, aroma e sabor ao Mapa de 
Portugal

Porque Somos o pão, a broa, a carne, o peixe, as frutas, as 
raízes, o vinho que nos alimentaram na penúria, 

Porque Somos o pão doce, os doces dos mosteiros e conven-
tos que na festa alegraram o nosso paladar, 

Porque Somos a genuinidade na penúria e a riqueza sobre 
a mesa , 

Porque Somos o martírio da fome e a abundância da festa, 

Porque Somos paladar de um país de horizonte longínquo 
grato pela origem do saber

Porque Somos gastronomia que atrai o gosto do mundo e 
surpreende quem parte  

Porque Somos Gastronomia, Somos Confrarias, Somos 
Portugal

Dizemos Obrigado pela nossa gastronomia,

Dizemos VIVA PORTUGAL 
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1º Dia Nacional da
Gastronomia Portuguesa

Testemunhos

“Porque as artes culinárias são um importante modo de expressão cultural 
e um relevante aspeto da identidade, dos saberes ancestrais e dos sabores do 
povo português, é com enorme satisfação que saúdo a tomada de posição, 
por unanimidade, da Assembleia da República, aprovando a criação do 
“Dia Nacional da Gastronomia”, sob proposta da Federação Portuguesa das 
Confrarias Gastronómicas (FPCG) a quem desde já felicito, deixando aqui 
os meus sinceros parabéns a todos os que, uma vez mais, contribuíram para 
enaltecer o prestígio da gastronomia nacional”.

Presidente da TPNP-ER   Dr. Melchior Moreira 
“Com a criação do Dia Nacional da Gastronomia 
Portuguesa, o Governo Português homenageia 
e prestigia um dos Patrimónios nacionais e 
internacionais (na sua dimensão lusófona) mais 
"jovens" da identidade cultural portuguesa. 

Enquanto investigadores e académicos dedicados 
aos estudo e divulgação do Património Alimentar 
Lusófono, fazemos votos para que a efeméride 
promova ainda mais, dentro e além-fronteiras, a 
Gastronomia Portuguesa”

Projeto DIAITA: Património Alimentar da Lusofonia 
Professora Doutora Carmen Soares 
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“É uma honra para os Açores estarem associados 
a este projeto que se reveste da maior importância 
para a dignificação da Gastronomia Portuguesa.

Tendo sido a Gastronomia elevada a Património 
Cultural de Portugal, faz todo o sentido que 
lhe seja identificado um dia de celebração que 
constitua de plataforma para divulgar o acervo 
gastronómico nacional, fomentar a criação de novas 
receitas confecionadas com produtos tradicionais 
portugueses e sensibilizar os empresários para 
as vantagens decorrentes de incluírem nas suas 
ementas receitas da cozinha tradicional portuguesas, 
utilizarem produtos tradicionais de qualidade, 
investirem na melhoria dos seus estabelecimentos e 
promoverem a formação de pessoal. A gastronomia 
constitui um produto turístico por excelência, e, nos 
Açores, assume um papel cada vez mais importante 
neste setor em franca expansão, e é cada vez mais 
um motivo de deslocação de turistas, pelo que 
se pretende promover e divulgar a componente 
gastronómica da oferta turística com valorização 
dos pacotes turísticos tradicionais e contribuir 
para o enriquecimento da imagem dos Açores no 
mercado nacional e internacional. Reconhecemos 

na Gastronomia uma componente imprescindível 
de atração turística da nossa Região, tendo havido 
um esforço na prevenção da sua autenticidade, 
conferindo-lhe a visibilidade como elemento 
dinamizador do Turismo. Há que continuar a 
formar, sensibilizar e incentivar o público em geral 
e os agentes económicos do setor para o valor e a 
importância de consumir e preservar os produtos 
gastronómicos genuínos.

Salvaguardando a gastronomia tradicional, estar-
se-á, simultaneamente, a defender e a preservar a 
agricultura e os produtos agrícolas, proporcionando, 
através da relação harmoniosa entre ambos, a 
autenticidade da identidade gastronómica do 
País em geral, bem como, a proporcionar o 
desenvolvimento contínuo do setor da restauração 
e hoteleiro de crucial importância económica para 
Portugal.

Diretor Regional do Turismo dos Açores, Dr. João 
Bettencourt
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A Gastronomia ao serviço da mente, do lazer, do 
progresso, do desenvolvimento. […]

“Prestes a começar a última das dez etapas que, no 
seu termo,  fará de Portugal um País Milenar, o 
tempo decorrido e o labor das muitas gerações que 
ao país tem dado a Vida, e do País fizeram a reali-
dade que hoje somos, com um tempo ido que nos 
enche a alma, nos gratifica, no presente, e funciona 
como alento e adubo de tempos vindouros que ten-
dam à manutenção dos tempos que já merecemos, 
ainda não desmerecemos e a que, obviamente chega-
remos é chegado um tempo novo. O tempo de nos 
reconhecermos no Património Cultural Intangível 
de Portugal. Porque Patrimónios da Humanidade, 
felizmente os temos, quer no domínio do material, 
quer no domínio do intangível. Desde os Lusíadas, 
ao Vinho do Porto, ao Fado ao Cante Alentejano, a 
“bairros” das urbes coevas da fundação, não faltam 
bons e muitos exemplos, internacionalmente reco-
nhecidos, da valia do nosso trajecto de vida como 
Cidadãos do Mundo, como Nação e como País. 
Mas é tempo de nós próprios nos reconhecermos, e 
nos outorgarmos a consciência do  reconhecimento 
dos méritos que os nossos ancestrais nos legaram 
para continuar o caminho da contínua elaboração, 
sempre em busca de acumular mais e melhor valor 
ao que vimos recebendo.

E a Gastronomia é, exactamente uma realidade 
histórica, concebida, desenhada, experimentada, 
divulgada e legada nos tempos mais diversos, mas as 
mais das vezes semelhantes na dureza da exigência 
austera que a todos exigia. Fosse por causas nacio-
nais, fosse por causas locais, fosse apenas por mera 
competição doméstica, fosse por galanteria social, 
fosse por ostentação de algum poderio, designada-
mente, económico.

Este PATRIMÓNIO INTANGÍVEL PORTU-
GUÊS, que merece já honras de estudo nas Univer-
sidades Portuguesas, ainda que muito sob a óptica 
das humanidades é rico, muito rico na sua diversi-
dade geracional, na sua diversidade de evoluções, 
confecções e sabores. 

Logo, também de saberes. Saberes que haverão, 
um dia, de ser estudados numa lógica geo-social, 
geo-produtiva, geo-económica, geo-consumo, e 
inclusive enquadrado numa óptica de evolução dos 
quadros de saúde pública

Ou seja: é por via oral que se alimenta o corpo que 
sustentará a vida mental. A Gastronomia ao serviço 
da mente, do lazer, do progresso, do desenvolvi-
mento. A Gastronomia como indicador da evolução 
da Vida dos Homens e das Sociedades. A Gastro-
nomia como fonte de energia. C Gastronomia, ela 
mesma uma energia. Novos tempos, novas oportu-
nidades, novos ensejos, novos projectos. A Gastro-
nomia do Passado ao serviço da Vida do Futuro. 

A continuidade garantida.

A NONA ARTE não é apenas a NONA ARTE. 
É também a NONA CIÊNCIA.  Integra a escala 
unitária da base do progresso Humano. A Inevitabi-
lidade que apenas que só aproveitar, em todo o seu 
potencial, muito mais e muito melhor.

Director do Casino Figueira Dr. Domingos Silva 
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“ Em cada último domingo de Maio dos anos 
que se seguem, Portugal vai passar a comemorar o 
Dia Nacional da Gastronomia. Enquanto diretora 
regional de agricultura e pescas, na região de Lisboa 
e Vale do Tejo, não posso deixar de me congratular 
com esta decisão, aprovada com aplausos, num país 
em que “a comida” é um dos grandes atrativos, não 
só para o turismo interno, como para o turismo 
externo. E, a comida, é o resultado material de 
um vasto património imaterial disperso em saberes 
ancestrais, com uma procura crescente dos saberes 
contemporâneos que convergem para a GASTRO-
NOMIA nacional: Saberes que resultam em sabores, 
fruto de sábias combinações de produtos da terra e 
do mar! 

Portugal, país tradicionalmente conhecido e pro-
curado pelo Sol e pela Praia, muito tem crescido 
em termos da diversificação dos atrativos de que 
dispõe, em termos de oferta: a paisagem, a cultura, 
o bem saber receber e a gastronomia são apenas 
alguns exemplos de fatores que têm contribuído 
muito para o bom posicionamento de Portugal nos 
destinos turísticos mundiais, com consequências 
no equilíbrio da balança comercial. O desenvolvi-
mento rural e o desenvolvimento costeiro e estua-
rino, orgulham-se de serem contribuintes tangíveis 
deste sucesso que atrai para o sector, cada vez mais 
profissionais altamente competentes e um cres-
cente interesse mediático. As preocupações com a 

formação profissional das pessoas que trabalham 
na restauração, tendo em vista a prestação de um 
serviço seguro e de qualidade têm dados os seus 
frutos, embora seja ainda necessário percorrer algum 
caminho neste campo. 

O número crescente de alunos que se formam nas 
escolas de ensino profissional agrário, nas vertentes 
do turismo, e as suas saídas profissionais são disso, 
um bom indicador.

O número crescente de espaços de restauração 
requalificados ou mesmo novos, são um exemplo de 
que em PORTUGAL, a GASTRONOMIA vale a 
pena! Bem hajam”

Diretora Regional da DRAPLVT - Direção Regional 
de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo - Drª 
Elizete Jardim   

O número crescente de espaços de 
restauração requalificados ou mesmo novos, 
são um exemplo de que em PORTUGAL, a 
GASTRONOMIA vale a pena!
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"Portugal é um país muito rico em variados tipos 
de património, nomeadamente o património 
gastronómico, cuja qualidade e ancestralidade 
conferem ao nosso país um lugar de destaque a 
nível mundial. A Direção Geral de Agricultura 
e Desenvolvimento Rural - DGADR, atentas 
as suas atribuições em matéria de preservação e 
valorização do património rural, congratula-se com 
a iniciativa da Assembleia da República de instituir 
o Dia Nacional da Gastronomia. Este dia será um 
símbolo da relevância  a gastronomia, enquanto polo 
integrador de uma série de fatores que convergem 
para a promoção do crescimento e do emprego, 
em vários setores económicos, nomedamente da 
agricultura, determinantes para o desenvolvimento 
do nosso país e em particular das zonas rurais. 

Portugal tem uma grande diversidade de produtos 
agrícolas e agroalimentares locais, reconhecidos 
como produtos de qualidade, com uma importância 
vital para os territórios onde são produzidos, sendo 
a base da sua sustentabilidade económica, social, 
ambiental e cultural. Produzidos ou transformados 
a nível local, valorizados por uma riquíssima 
gastronomia são procurados pelas suas características 
distintivas, aliadas ao reconhecimento internacional 
do valor e importância da dieta mediterrânica. 

Sublinha-se também o interesse desta iniciativa pelo 
reconhecimento da importância da gastronomia e 
em particular da oferta gastronómica local, como 
forma de promover a produção agrícola e valorizar 
os produtos agrícolas e agroalimentares locais."

Subdiretora-Geral da Direcção Geral de Agricultura e 
Desenvolvimento Regional  Drª Filipa Horta Osório
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“Sabemos que Portugal se caracteriza pela sua diversidade cultural e natural. 
Uma das manifestações patrimoniais imateriais mais significativas, da relação 
entre a cultura e a natureza, é precisamente a Gastronomia. A alimentação é 
um facto social e cultural integrador e participativo que permite expressões 
de autenticidade, identidade, singularidade, notoriedade e sustentabilidade, 
envoltas em costumes, tradições e estórias. Tendo a Gastronomia a capacidade 
de dar satisfação a todos aqueles que a procuram, a instituição do Dia Nacional 
da Gastronomia Portuguesa vai-nos permitir louvar e jubilar este imenso 
património cultural, reconhecendo na Federação Portuguesa das Confrarias 
Gastronómicas um interlocutor incontornável e um promotor incansável.”

Departamento de Geografia e Turismo, da Universidade de Coimbra - Doutor Norberto 
Santos

“DIA NACIONAL DA GASTRONOMIA 
PORTUGUESA  A Confraria das Papas de 
S. Miguel, enaltece tal ato e afirma que este 
acontecimento constitui um 

“ Marco histórico na vida gastronómica de Portugal 
“

Permite afirmar perante o mundo, a nossa 
identidade gastronómica e vem confirmar o quanto 
tem vindo a ser reconhecida por todos os que nos 
visitam e se saciam com a comida portuguesa. 
Portugal é um País com uma imensa diversidade 
de características, com relevo para a gastronomia, 
baseando-se no génio culinário do nosso povo 

O Chanceler-mor da Confraria das Papas de S. Miguel 
Chef Lindolfo Ribeiro

A alimentação é um facto 
social e cultural integrador 
e participativo que 
permite expressões de 
autenticidade, identidade, 
singularidade, notoriedade 
e sustentabilidade, 
envoltas em costumes, 
tradições e estórias.
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Prémio Boas Práticas
para a valorização da Gastronomia

No passado sábado, dia 13 de Junho, a Casa das 
Confrarias recebeu a cerimónia de entrega do 
prémio Boas Práticas para a Valorização da Gastro-
nomia promovido pela FPCG e patrocinado pela 
Turismo Centro de Portugal. Numa cerimónia 
cheia de significado, foram apresentadas as confrarias 
candidatas ao prémio e os seus principais projec-
tos, sendo que foi justificado pelo representante do 
júri, André Serpa Soares (TAP), que "este prémio 
tem a vantagem de não estar baseado numa carta de 
intenções, naquilo que se irá fazer. Pelo contrário, 
com este prémio valorizaram-se os feitos, o tempo 
dedicado, o empenho, a vontade e a paixão dos 
Confrades e das Confrarias. Este prémio, permitiu 
ao júri tomar consciência do um trabalho silencioso, 
laborioso e digno que é desenvolvido pelas confra-
rias". 

Nas palavras de Olga Cavaleiro, presidente do Con-
selho Directivo da FPCG, o prémio foi atribuído à 
Confraria do Cabrito e da Serra do Caramulo, não 
obstante, a grande vencedora da noite foi a gastrono-
mia portuguesa que recebeu grande defesa e valori-
zação pelo esforço e empenho de todas as confrarias 
candidatas. A força e a consistência das candidaturas 
foi uma realidade que muito agradou ao júri consti-
tuído pela Turismo Centro de Portugal, Turismo de 
Portugal, TAP, Sol e FPCG. 

Pedro Machado, presidente da Turismo Centro de 
Portugal, instituição patrocinadora do prémio de 
1000€ atribuída à confraria vencedora, referiu que 
a associação a este prémio se fez, sobretudo, pela 
importância do trabalho que as confrarias desenvol-
vem pela afirmação turística dos seus territórios. Nas 
suas palavras, as confrarias são parceiros insubstituí-
veis na valorização do património material e imate-
rial que pode ser estímulo à consolidação do turismo 
local. 

Numa cerimónia enriquecida pela música do grupo 
de música de câmara da Assembleia Figueirense, 
Canticus Camarae, viveram-se momentos de emo-
ção, sobretudo, com o anúncio da confraria vence-
dora. A rematar o jantar, os confrades contaram com 
a projecção do "Cinema à Mesa", pequeno filme ela-
borado com cenas ligadas à alimentação dos emble-
máticos filmes portugueses. Para este pequeno filme, 
muito contribui Bruno Matos, professor do curso de 
multimédia da Escola Profissional de Montemor-o-
-Velho. 

Um final de tarde pleno de conteúdo onde, mais 
uma vez, se reforçou o trabalho estratégico e intenso 
das confrarias de Portugal. Para a FPCG com este 
prémio, ficou cumprida a obrigação de retribuir 
o muito que as confrarias tem dado na defesa da 
gastronomia enquanto elemento económico, social e 
cultural. A resposta aos desafios lançados pela FPCG 
foi consistente, coerente e estimulante para uma 
aposta futura em projectos ainda mais ousados e de 
maior abrangência social e geográfica. 
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Confrarias Candidatas 
ao Prémio Boas Práticas para a valorização 

da Gastronomia

Confraria Gastronómica do Anho 
Assado com Arroz de forno

Confraria Gastronómica
de Sousel

Confraria do Cabrito
e da Serra do Caramulo
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Confraria dos Sabores
da Abóbora

Confraria Gastronómica
As Saínhas de Vagos

Confraria dos Gastrónomos
da Região de Lafões



nona arte | 31

Confraria do Queijo Serra
da Estrela

Confraria Gastronómica
“O Moliceiro”

Confraria da Broa d´Avanca
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Confraria da Fogaça da Feira

Confraria Gastronómica do 
Bucho de Arganil



nona arte | 33



nona arte | 34

Tripas,
600 anos a marcar o paladar

Em 1415, partia, sob o comando de D. João I, a 
armada que iria tomar Ceuta. Começa, assim, a 
epopeia dos Descobrimentos que haveria de levar 
os portugueses a todo o mundo. Época de ouro da 
nossa história pela valentia, coragem e ousadia, é 
também assinalada como o momento em que nasce 
a receita das tripas. Por ordem do Infante D. Henri-
que, o "Navegador", as naus são carregadas com toda 
a carne disponível para que ao empreendimento que 
se avizinhava não faltasse o alimento. Para o povo 
ficaram as tripas como alimento disponível sendo 
que os "tripeiros" com muito engenho e arte soube-
ram criar e recriar ao longo dos séculos as famosas 
"Tripas à Moda do Porto". 

Em 2015 quis a Confraria das Tripas à Moda do 
Porto assinalar este acontecimento que marca o 
início da utilização das tripas como base da receita 
que marca a gastronomia e o receituário do Porto. 
Numa parceria entre esta Confraria  e a Faculdade 
de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universi-

dade do Porto (FCNAUP)  e no âmbito das celebra-
ções dos 600 anos das tripas, Joel Cleto, historiador, 
apresentou, no Salão Nobre da Reitoria da Uni-
versidade do Porto, uma contextualização histórica 
onde descreveu as condições que levaram ao surgi-
mento deste prato hoje tão apreciado. O momento 
de palestras contou, ainda, com uma presentação 
de Vítor Hugo Teixeira, professor da Faculdade de 
Ciências da Nutrição e Alimentação, acerca do valor 
das Tripas na alimentação portuguesa.

De seguida, foi o tempo da partilha das tripas, num 
almoço solidário que contou com o apoio da "Con-
fraria Gastronómica das Tripas à Moda do Porto" e 
que trouxe à baixa da cidade seis restaurantes típicos 
da cidade, todos eles especialistas na arte de cozinhar 
o famoso prato portuense. Este foi o momento do 
sabor ajudar na confraternização entre portuenses e 
turistas nacionais e estrangeiros. 

A Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómi-
cas esteve presente a assinalar, não só esta comemo-
ração, como também esta iniciativa da Confraria das 
Tripas à Moda do Porto que revelou grande mobili-
zação de confrades e do público em geral.  
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Sabores das Ilhas 
Gastronomia Tradicional Açoriana

António Cavaco

As confrarias presentes na sessão de apresentação do 
livro de António Cavaco, "Sabores das Ilhas - Gas-
tronomia Tradicional Açoriana" ficaram a conhecer 
a riqueza e diversidade do conteúdo daquela obra. 
Através da apresentação feita, não só pelo Presi-
dente da Assembleia Geral da FPCG, Dr Joaquim 
Almeida, mas também pelo próprio autor, todos os 
presentes fizeram uma viagem pela gastronomia das 
ilhas do Arquipélago dos Açores. 

Este livro que resulta de um trabalho de pesquisa 
feito por António Cavaco no âmbito de um pro-
grama para a RTP Açores mostra a diversidade 
gastronómica necessariamente associada a uma dieta 
atlântica resultante da condição insular e das carac-
terísticas culturais do povoamento das ilhas. 

Com esta obra ficamos a conhecer o que caracteriza 
cada uma das ilhas, desde as condições geográficas à 
gastronomia sendo que esta é sempre acompanhada 
por uma explicação do património cultural imaterial 
que a distingue. 

Por tudo isto, esta obra é, verdadeiramente, um 
roteiro gastronómico que serve de guia num melhor 
conhecimento das ilhas açorianas. No entanto, 
sendo uma obra de um Confrade da Confraria Gas-
tronómica "Os Gastrónomos dos Açores" é também 
um roteiro de afectos que se desprendem de uma 
gastronomia que conhece bem. Uma obra a conhe-
cer, não só pela gastronomia, mas sobretudo pelo 
saber que o autor, António Cavaco, dispõe e partilha 
com todos os leitores.
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Rota de Cister

As Confrarias da Rota de Cister marcaram encon-
tro em Penacova para uma jornada cultural cujo 
objectivo foi o de reforçar os vínculos que as unem. 
Recebidas pela Confraria da Lampreia de Penacova 
no sumptuoso e inspirado Mosteiro de Lorvão, as 
confrarias presentes sentiram o ambiente monástico 
de outrem onde despontaram os doces que caracte-
rizam aquele local. 

Após a missa dominical, foi tempo de visitar o 
Museu do Mosteiro de Lorvão onde foi possível 
observar e conhecer algumas das peças que sobre-
viveram à extinção das ordens e encerramento dos 
mosteiros. No almoço, sobressaíram os sabores de 
Penacova com os peixes de rio e o cabrito. A sobre-
mesa foi uma partilha de sabores com os produtos 
das várias confrarias presentes. A tarde foi preen-
chida com várias actividades culturais que fizeram 
deste encontro um momento de grande aprendi-
zagem sobre a cultura e a história do Mosteiro de 
Lorvão. 
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Participação no Seminário 
"Gastronomia e Vinhos" Marco de Canaveses

Num registo de grande dinamismo e acção, a 
Confraria do Anho Assado com Arroz de Forno de 
Marco de Canaveses organizou em parceria com a 
Câmara Municipal local o Festival do Anho Assado 
que decorreu no fim de semana de 30 e 31 de Maio. 
Procurando dar cada vez maior visibilidade a esta 
receita tão típica de ocasiões festivas, a Confraria de 
Marco de Canaveses assumiu protagonismo não só 
com a organização do evento, mas também com a 
realização do seminário "Gastronomia e Vinhos". 
Com as participações de Norberto Santos e Fer-
nanda Cravidão (Universidade de Coimbra), Hen-
rique Bianchi de Aguiar (enólogo), André Amaral 
(produtor de vinho verde), Joaquim Silva (crítico 
gastronómico), Luís Brás e Olga Cavaleiro fez-
-se uma profícua reflexão sobre a importância da 
gastronomia e dos vinhos na promoção turística dos 
territórios. 

A participação da Presidente da FPCG, Olga Cava-
leiro, permitiu, não só olhar o papel das confrarias 
na valorização da gastronomia como elemento de 
atracção turística, como também relevar o trabalho 
dinâmico e preenchido da Confraria de Marco de 
Canaveses. De facto, esta confraria tem demonstrado 
uma grande capacidade de acção sendo que graças 
ao seu trabalho se tem conseguido a preservação da 
receita do anho assado e a sua presença nas ementas 
da restauração local. Tal esforço tem permitido fazer 
o encontro entre o passado e o presente da receita de 
Anho Assado, pois tão importante como preservar a 
receita é conseguir que ela se imponha no gosto dos 
consumidores actuais de modo a evitar o seu desapa-
recimento. 
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juíz de Fora,
Novo doce em Mortágua

A Câmara Municipal de Mortágua desenvolveu, no 
âmbito das comemorações do Dia do Município, um 
concurso para a instituição de um doce represen-
tativo da identidade do concelho, o "Juíz de Fora". 
Associado a uma lenda local demonstrativa da união 
dos populares e da força da comunidade, o "Juíz de 
Fora" pretende ser um agente de promoção asso-
ciado à marca "Mortágua" podendo constituir um 
elemento de atracção ao concelho.  

Assim, foi lançado à comunidade  (particulares, 
pastelarias, padarias, restaurantes, escolas, ou qual-
quer outro estabelecimento comercial do setor, com 
sede no concelho) o desafio de apresentar um doce 
representativo do concelho e que integrasse produtos 
locais. Após uma selecção exaustiva, o júri do qual 
fez parte a Presidente da FPCG, Olga Cavaleiro, 
encontrou o vencedor, Maria Helena Nobre que fez 
um doce que claramente convenceu o júri.  

Nas palavras de Olga Cavaleiro a escolha recaiu 
"num doce original, saboroso e com os sabores de 
Mortágua. Apeteceu comer de novo quando termi-
námos a extensa prova. Para além do aspecto, realço 
a fina massa tão estaladiça. A massa estava um pri-
mor e o recheio tinha uma mistura de frutos secos e 
laranja."

A realização deste concurso e a escolha de um doce 
tão original revela a clara aposta dos municípios na 
gastronomia enquanto elemento, quer de atracção 
turístico, quer de coesão e identidade. 
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Exposição 
"SaberdeSeverdoVouga"

O confrade e amigo Abílio Guimarães inaugurou, 
no passado dia 30 de Maio, no Centro de Artes 
de Sever do Vouga, a exposição "SaberdeSever-
doVouga". Num olhar plácido e demorado sobre 
alguns dos elementos mais marcantes da paisagem 
geográfica e arquitectónica de Sever do Vouga, 
Abílio Guimarães revela a já conhecida e consen-
tida mestria na arte de captar a essência dos lugares. 
Simples espaços desenhados pela natureza ou pelo 
homem são, assim, preenchidos pelas emoções de 
quem neles descobre a sua razão de existir. A revelar 
a calma e a tranquilidade que o concelho de Sever 
do Vouga sugere, as telas de Abílio são um convite a 
uma visita demorada e prolongada ao local. 

Olga Cavaleiro, presidente da FPCG, não quis 
deixar de estar presente neste momento de partilha 
da arte de Abílio Guimarães relevando o excelente 
trabalho que este confrade desenvolve no fortaleci-
mento do movimento das confrarias. 
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Presença na Sessão Pública
de Apresentação
dos resultados

da "estratégia de internacionalização
do Agroalimentar -

novos rumos, novos mercados"

Comboio histórico 2015
Viagem Inaugural

A convite da CP, a FPCG esteve presente na viagem 
inaugural do comboio histórico que decorreu no 
passado dia 6 de Junho. Com o objectivo de estreitar 
relações entre a FPCG e a CP, a presidente da nossa 
instituição teve oportunidade de conhecer o modelo 
de funcionamento deste comboio que irá durante o 
período estival levar os turistas pelas deslumbrantes 
paisagens do Douro. A fazer lembrar outros tempos 
em que o comboio era no Douro um dos transpor-
tes privilegiados, foi um momento de descontrac-
ção. Nas carruagens abertas foi possível sentir a luz 
duriense de um sol trajado do verde das encostas em 
socalcos. 

Tendo em conta o papel preponderante dos cami-
nhos de ferro na divulgação de muita da nossa 
gastronomia, foi, assim, lançado o desafio à FPCG 
de saber aproveitar a oportunidade de uma parce-
ria com a CP onde a gastronomia tenha um palco 
privilegiado.
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Presença na Sessão Pública
de Apresentação
dos resultados

da "estratégia de internacionalização
do Agroalimentar -

novos rumos, novos mercados"

A FPCG foi convidada para a Sessão Pública de 
Apresentação dos resultados da "estratégia de inter-
nacionalização do Agroalimentar - novos rumos, 
novos mercados". Nos resultados apresentados pelo 
Senhor Secretário de Estado da Alimentação, Nuno 
Vieira e Brito, e pela Senhora Ministra da Agricul-
tura, Assunção Cristas, destaca-se o peso do sec-
tor agro-alimentar no crescimento do volume das 
exportações, assinalando que as empresas portugue-
sas conseguiram exportar uma média anual de 1.800 
milhões de euros, nos últimos quatro anos.

"O contributo do sector agro acelera o crescimento 
das exportações. Não é só um contributo, uma vez 
que é um contributo superior à média e, portanto, 
acelera o crescimento das exportações", afirmou 
Paulo Portas. O vice-primeiro ministro assinalou 
que "a economia agrícola portuguesa continua a ser 
responsável por aumentos de exportação, tanto para 
mercados tradicionais, como para mercados emer-
gentes, acima da média das exportações e do seu 
crescimento", cuja média anual duplicou nos últi-
mos quatro anos.Paulo Portas acrescentou que este 
resultado se deveu à prioridade política atribuída às 
exportações e ao equilíbrio do défice alimentar
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Prémios da AhRESP

A primeira edição dos Prémios da Associação 
da Hotelaria, Restauração e Similares de Portu-
gal (AHRESP) distinguiu os Melhores do Ano no 
setor da Restauração e da Hotelaria em Portugal. 
Com o objectivo premiar e distinguir as melho-
res Empresas, Instituições, Estabelecimentos, Mar-
cas e Profissionais que se destacaram durante o ano 
de 2014 nos setores da  Hotelaria,  Promoção Turís-
tica e Restauração, em várias categorias, a AHRESP 
conseguiu nesta primeira edição valorizar todo o 
sector da hotelaria e da restauração.

A FPCG foi convidada a integrar a Comissão de 
Honra que validou os resultados votados pelo 
público e que ditou os vencedores. Olga Cavaleiro, 
presidente da FPCG, teve oportunidade de contri-
buir positivamente na discussão e análise dos pro-
cedimentos ditados para a obtenção dos nomes dos 
vencedores. A presença da presidente da FPCG vem 
demonstrar a relevante papel desempenhado pelas 
confrarias na valorização da gastronomia, elemento 
fundamental, senão de proa, dos sectores da restau-
ração e da hotelaria. 

A Gala onde foram apresentados os prémios foi 
recheada de glamour onde não faltou o profissiona-
lismo de Cristina Ferreira, apresentadora oficial da 
cerimónia. Presentes grandes nomes da restauração 
e do turismo nacional, esta cerimónia marca muito 
positivamente a imagem e a credibilidade de sectores 
que cada vez mais levam longe o nome de Portugal 
e contribuem para um crescimento da economia 
nacional. 
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Audição no Grupo de Trabalho
da Comissão de Economia e Obras Públicas

Recebidos pelo Grupo de Trabalho de Turismo da 
Comissão de Economia e Obras Públicas da Assem-
bleia da República, Olga Cavaleiro e Rui Amorim, 
Presidente e Vice-Presidente da FPCG respectiva-
mente, fizeram uma apresentação do movimento 
das Confrarias a todos os deputados presentes (PS, 
PSD; CDS, CDU). Após a apresentação onde Olga 
Cavaleiro realçou os principais projectos da FPCG 
já concretizados foi referido a proposta da instituição 
do Dia Nacional da Gastronomia Portuguesa como 
grande desiderato deste Conselho Directivo. Visi-
velmente impressionados com a dinâmica, esforço 
e empenho que permitiram nos últimos três anos 
alcançar objectivos que contribuem para a afirmação 
económica e cultural dos nossos territórios, os depu-
tados presentes quiseram esclarecimentos de como 
se pretende celebrar o Dia da Gastronomia. De 
uma forma rápida e concisa, os elementos da FPCG 
presentes apresentaram o plano de celebrações que 
têm como base o envolvimento de toda a sociedade 
transversal, quer no território, quer geracional, 
quer ainda aos vários sectores de actividade como 
a agricultura, saúde, cultura, educação, turismo e 
economia. 

Uma grande experiência para os protagonistas desta 
ida à Assembleia da República sem dúvida, mas 
sobretudo um grande passo para a FPCG que assim 
viu reconhecida a sua importância enquanto inter-
locutor social e organismo de dinamização social, 
cultural e económico. 

A boa recepção nesta audição foi um bom prenúncio 
do conseguido a 26 de Junho de 2015, a aprovação 
por unanimidade do diploma 1453 que instituiu o 
Dia Nacional da Gastronomia Portuguesa.
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Literatura 
O Solstício

Cinco mil anos de cultura a Oeste: etno-história da religião popular numa região da 

Estremadura / Moisés Espirito Santo. Lisboa: Assírio e Alvim, 2004. pp. 291 – 300.

São joão o SoL MáxIMo
O culto popular português do S. João, do solstício 
do Verão, foi muito fértil, do ponto de vista sim-
bólico e ritualístico. Também existiu nas religiões 
nórdicas, pré-cristãs, mas sem comparação com os 
costumes portugueses que são de origem oriental 
e mediterrânica. Assinalando o momento em que 
o sol atinge a sua altura máxima, era um dia par-
ticularmente sagrado. A literatura etnográfica do 
passado respeitante ao São João com o culto do Sol. 
Leite de Vasconcelos faz referência a muitos costu-
mes correntes no País mas só acidentalmente diz que 
“São João é o sol considerado como astro fálico” (é 
tudo quanto diz sobre a ligação ao sol: o que é um 
astro fálico?) e, noutra passagem, que “são cultos do 
Estio”, o que não adianta nada.
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Festejava-se, antes de mais, com fogueiras que, 
neste momento do ano, não eram para aquecer. A 
fogueira era um rito sagrado colectivo, preparado 
com algumas semanas de antecedência. Os solstícios 
celebravam-se com fogueiras colectivas (por vezes 
também os equinócios), “com lenha roubada” para 
acentuar a ritualidade do momento: o acto religioso 
sobrepunha-se ao direito à propriedade privada. (…) 
Queimavam-se ervas aromáticas (alecrim, rosmani-
nho e pimenteira) que se iam roçar pacientemente 
nos montes o que equivalia ao incenso dos templos. 
(…) A fogueira era a homenagem ao sol que é da 
mesma natureza que o fogo e donde este provém, 
segundo os antigos mitos.

O sol é um pai que faz germinar os grãos no seio da 
terra-mãe no princípio do Inverno e que os amadu-
rece no solstício do Verão.

Com o solstício do verão atinge a sua máxima 
potência. (…) Dizia-se (ainda recentemente) que no 
São João “tudo é possível”; o sol de manhã “nasce 
a dançar”; os segredos da Natureza desocultam-
-se; todas as ervas e plantas são bentas e todas as 
fontes são sagradas; qualquer um pode adivinhar o 
seu futuro; as moiras encantadas saem das rochas. 
No fundo, a ordem do Cosmos podia ser alterada 
e, exclusivamente, para melhor. Era um momento 
aberto e subtraído aos constrangimentos das leis 
naturais, uma data mágica por excelência e uma 
ocasião única para efeitos exclusivamente bons, sem 
perigos e sem medos de espécie alguma. Desaparecia 
a distinção entre sagrado e profano, natural e sobre-
natural, visível e supra-sensível. (...)

Eram conhecidos os poderes que este dia compor-
tava para os augúrios, porque também havia bre-
cha no tempo: o futuro abria-se ao presente. Podia 
adivinhar-se o que se quisesse, e pelos métodos que 
cada um inventasse. Por exemplo, pela posição com 
que ficavam ao nascer do sol as folhas de plantas ou 
os pedacinhos de papel deixados na ombreira da 
janela durante a noite, ou pela forma que adoptava 
o azeite lançado num copo de água, se podia prever 
o futuro, nome do namorado, número de filhos, 
resultado duma acção ou viagem… (…)
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O solstício do verão confundia-se com as ceifas. Era 
o momento do ano mais agitado e alegre do ano, 
com festas, fogueiras, descantes, serenatas e exces-
sos orgiásticos. E isto, porque a ceifa e a colheita do 
trigo eram a garantia da subsistência. (…)

O Trigo simbolizava o dom da vida por excelência 
e aparece em várias civilizações antigas como um 
“dom dos deuses”. Foi tema de muitas simbólicas 
religiosas, personificado por um jovem deus que 
morria e ressuscitava todos os anos. Na Suméria foi 
Tamouse, na Frígia e em Roma Athys, no Egipto 
Osíris, na Feníncia Adónis (senhor), na Síria Dagon 
(trigo) e em Cartago Adónis e Eshmun (planta 
metamorfoseada). Foi o centro de cultos mistéricos 
como o de Eleusis. Também o Cristianismo (que 
tem raízes nas culturas babilónica, assíria, cananeia e 
hebraica) adoptou o trigo como emblema de Cristo 
(segundo os católicos, até se torna presente no pão 
da hóstia, reproduz-se pelo trigo). O próprio jesus 
Cristo se comparou ao trigo: “Chegou a hora em 
que o filho do homem deve ser glorificado. Se o 
grão de trigo não cai à terra e não morre fica só. Se 
morrer produz muitos grãos”.

Eis a razão da importância do antigo culto a São 
João: o Sol, arquétipo do pai ordenador do nosso 
universo, que faz germinar o trigo no seio da Mãe-
-terra e o amadurece com a sua máxima potência, 
no solstício de Verão, para a vida da Humanidade.”
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Cerimónias 
Capitulares

Abril

VII Capítulo da Confraria dos Aromas e Sabores Raianos - Ciudad Rodrigo, Espanha | 11-04-2015

Capítulo da Real Confraria da Cabra Velha - Miranda do Corvo | 12-04-2015

VII Grande Capítulo da Confraria do Grog de Santo Antão - Cabo Verde | 12-04-2015
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Capítulo da Confraria das Almas Santas da Areosa e do Leitão | 18-04-2015

XV Capítulo da Academia Madeirense das Carnes / Confraria Gastronómica da Madeira | 24 a 27-04-2015
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III Capítulo da Confraria das Sardinhas Doces de Trancoso | 09-05-2015

Capítulo da Confraria do Queijo do Rabaçal | 09-05-2015

Maio

VIII capítulo da Confraria do Pinhal do Rei - Leiria | 16-05-2015
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XVI Capitulo da Confraria Gastronómica do Mar | 23-05-2015

Capítulo da Confraria Confraria Gastronómica de Almeirim | 17-05-2015



nona arte | 53

Junho

Capítulo da Confraria da Broa de Avintes | 27-06-2015

X Capítulo Confraria Gastronómica da Gândara | 06-06-2015

IV Capítulo da Confraria Gastronómica do Concelho de Ovar | 20-06-2015
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IX Capítulo da Confraria do Velhote | 04-07-2015

X Capítulo da Confraria da Broa D´Avanca | 11-07-2015

Julho



Capítulo da Confraria do Bodo | 25-07-2015

Capítulo da Confraria do Anho Assado com Arroz de forno | 11-07-2015



Agosto
29 Confraria do Presunto e da Cebola do Vale do Sousa

Setembro
13 Confraria da Chanfana

26 IX Capitulo da Confraria das Papas de S. Miguel

27 Capítulo da Confraria do Arroz e do Mar

VIII Capítulo da Confraria Gastronómica da Maçã Portuguesa

outubro
03 Capítulo da Confraria Gastronómica "O Rabelo"

Confraria dos Gastrónomos do Algarve

10 VII Capítulo da Real Confraria da Matança do Porco

17 Capítulo da Confraria do Bucho de Arganil – Pomares

24 Assembleia Geral Electiva da FPCG

31 Real Confraria do Maranho

Novembro
07 Confraria dos Ovos Moles

14 Confraria da Raça Arouquesa

21 XIII Capítulo da Confraria Queirosiana

V Capítulo da Confraria da Marmelada de Odivelas

22 VIII Capítulo da Confraria do Medronho

28 Assembleia Geral Ordinária da FPCG


