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EDITORIAL

É com orgulho que vos enviamos esta edição de Verão da 

NONA ARTE. Nela estão contidas muitas fotografias, muitas 

palavras, muita informação que reflete o sucesso da 1ª edição 

do Dia Nacional da Gastronomia.

Na verdade, soubemos congregar vários parceiros liderando 

o processo de organização e de concretização, sem dúvida, 

motivo de orgulho para a nossa instituição e movimento.

Em todo o processo, contámos com as confrarias que souberam 

dar uma resposta positiva dando prova da responsabilidade 

que é transversal à sua atividade.

Para além da cor que levámos ao Mercado Manuel Firmino, 

levámos substância, levámos conteúdo, levámos a genuinidade 

dos nossos produtos. 

Ao invés de conseguirmos mais um festival gastronómico, 

apresentámos uma iniciativa diferenciada com várias atividades 

inovadoras e mobilizadoras da sociedade civil. Não foi a 

gastronomia que se apresentou no Mercado Manuel Firmino, 

pois atrás das tradições gastronómicas levámos tradições 

culturais, religiosas, sociais.

Por isso, levámos Portugal até Aveiro no passado dia 29 de 

Maio. Apresentámos Portugal pelo que ele tem de genuíno, 

singular e original. 
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Num grande trabalho com a AHRESP, coorganizadora da 

iniciativa, e com os excelentes profissionais da No More 

mostrámos profissionalismo, soubemos qual era o caminho 

que queríamos trilhar.

Nunca optámos pela vulgaridade, pelo dejá vu, pela repetição 

de fórmulas esgotadas. Ao invés, envolvemos a TAP, a CP, 

os CTT, a DGADR, a FAO, o Clube Produtores Sonae, o 

Portugal Sou Eu e as nossas confrarias num Dia de celebração 

da nossa gastronomia. 

Feito o balanço e entregue nas entidades parceiras, é altura 

de pensar a edição 2017. É altura de contactar novos 

parceiros, é o momento de pensarmos forma de reinventar 

uma fórmula feliz.

É nisso que estamos já a trabalhar, aumentando a fasquia, 

pensando em novos objetivos que são perfeitamente possíveis. 

Simultaneamente, queremos que o segundo semestre seja 

de maior divulgação dos nossos objetivos, queremos novas 

confrarias connosco.

Por isso, iremos trabalhar uma maior interação com confrarias 

recém-constituídas e com confrarias já existentes e que 

queremos que integrem o nosso movimento. 

É caso para dizer que somos audazes, é caso para dizer 

que somos ambiciosos, sobretudo, porque sabemos que a 

gastronomia merece todo o nosso esforço. Porque sabemos 

que Portugal merece o melhor de nós.
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1. De forma sucinta defina as linhas mestras do património cultural 
gastronómico/ou de produtos que a REAL CONFRARIA DA CABRA 
VELHA, preserva, investiga e divulga.

 A Real Confraria da Cabra Velha preserva, investiga e divulga o 

aproveitamento integral do nobre animal – cabra – conseguindo, 

assim, a chanfana, o negalho, o chispe, a sopa de casamento 

e, mais recentemente, como derivado da chanfana, a broa de 

chanfana.

2. Como poderia apresentar a vossa Confraria?

A apresentação da Real Confraria da Cabra Velha, depois da 

resposta anterior, está simplificada. Efectivamente a nossa 

Confraria visa conservar os costumes ancestrais na utilização 

culinária da cabra.

Como tal batemo-nos pela preservação dessas tradições. Não 

desprezamos, inclusive, que a chanfana seja confecionada 

com “vinho morangueiro” – afinal o mais cultivado na Chãs 

ENTREVISTA com...
Real Confrar ia da Cabra Velha
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– povoação do concelho onde apareceu a 

chanfana no tempo das invasões francesas. 

A sua confecção com este vinho, dado que é 

pobre em taninos, torna a carne muito mais 

macia, mais tenra. Todavia o molho fica sem 

aquela cor característica. 

No entanto, as Mongas do Mosteiro de Santa 

Maria de Semide também produziam vinho 

nas terras de Lamas e que era usado também 

na confecção, embora que a produção vinícola 

remonte à colonização Romana.

Aceitamos, ainda, que no tempero da chanfana 

se utilize uma especiaria, neste caso, o cravinho. 

Não aceitamos, no entanto, a utilização de 

qualquer gordura (banha ou azeite) que não a 

natural da rês para a confecção da chanfana. 

3. Sinteticamente explique a importância do 
vosso produto na alimentação e na gastronomia 
da comunidade, da região, do país e/ou de 
outros países.

Repare-se que o concelho de Miranda do 

Corvo tinha uma economia pobre e cimentada, 

essencialmente na indústria do barro (ainda 

hoje existem olarias) e na agropecuária 

adaptada a regiões com tradição no minifúndio 

serrano. 

Assim, tal como se matava o porco e se 

conservavam as carnes na salgadeira, também 

se matava a cabra e a sua carne era conservada 

nas caçoilas após a confecção, durante um 

longo período de tempo. Era uma maneira de 

se conservar recursos para os momentos mais 

difíceis e de pagar o tributo.

Recordamos que a chanfana, negalhos e chispe 

era confeccionado a partir da cabra velha. 

Quando a mesma, já não dava leite, não criava, a 

cabra era morta principalmente para o sustento 

familiar, algo que se incutiu na cultura da nossa 

região.

Temos, pois, em conclusão, que a culinária à base 

da cabra servia não só para o sustento familiar 

(mormente em dias especiais) como, também, 

uma especialidade que fomentava a vivência 

  “...a cabra e a sua carne era conservada nas 
caçoilas após a confecção, durante um longo 

período...”
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  “...a cabra e a sua carne era conservada nas 
caçoilas após a confecção, durante um longo 

período...”

Duas das hipóteses estão diretamente 

relacionadas com as invasões francesas. Uma 

diz que os franceses ao chegarem às terras 

de Semide e se preparavam para saquear 

as casas. Os habitantes mostraram o que 

tinham: a carne de cabra por preparar, com as 

suas gorduras e como tal com mau aspecto, 

e o vinho, predominante naquela zona do 

concelho. Isto não despertou a atenção dos 

invasores e, como tal, não foi consumado o 

saque. Houve, depois de cozinhar a carne 

para a conservar.

A outra hipótese aponta para a ameaça que os 

franceses fizeram de envenenar as nascentes 

de água. As populações, para evitar a possível 

morte dos seus rebanhos, matou as rezes e 

cozinhou-as para as poder conservar.

A última teoria tem a ver com as rendas que 

os rendeiros dos coutos do Mosteiro de 

social da época.   

4. Explique abreviadamente a origem desse(s) 
produto(s) e/ou especialidades culinárias. Foram 
objecto de classificação e/ou certificação?

Essencialmente a confecção dos pratos à 

base de carne de cabra surge com as invasões 

francesas. Aqui chegados temos três hipóteses, 

todas plausíveis, que explicam cabalmente a 

existência destas especialidades da nossa 

culinária.

Repare-se, no entanto, que todas elas 

convergem no mesmo fim: a conservação do 

produto final, especialmente da chanfana, 

atendendo à falta de conservação pelo frio, 

como hoje existe.
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constituem o ex-libris da nossa Confraria 

segundo a receita tradicional: a chanfana, a 

sopa de casamento, os negalhos e o chispe. 

Por último temos a broa de chanfana que é 

uma inovação que foi apresentada ao público 

no nosso último Capítulo.

6. Para além dos Capítulos enumere outras 
atividades levadas a efeito com regularidade 
pela vossa Confraria.

É muito difícil, atento o elevado número de 

Confrarias existentes, e como tal o número de 

Capítulos (por vezes mais do que um por cada 

dia dos fins de semana), mobilizar confrades 

para participarem em tão elevado número de 

atividades.

Santa Maria de Semide tinham de pagar. 

Estas rendas, normalmente, eram pagas em 

géneros e, quando em cabeças de gado, as 

freiras teriam de as abater e cozinhar para as 

poderem conservar. 

Temos, pois, que a vertente conservação 

preside às três hipóteses de génese referidas, 

sendo que esta conservação baseava-se na 

camada de gordura proveniente da coagulação 

do molho da chanfana, a que já aludimos. 

5. Nos capítulos levados a efeito pela REAL 
CONFRARIA DA CABRA VELHA, que propósitos 
privilegiam?

Tão somente a confecção dos pratos que 
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Mesmo assim, enfoque, por exemplo, um fim-

de-semana em que houve uma assembleia 

geral da federação e três capítulos de confrarias 

federadas. Estivemos presentes nos quatro 

eventos.O esforço de mobilização que isso 

representa é enorme, para além das despesas 

que acarreta. Note-se, ainda, que para além 

das Confrarias federadas há uma série delas 

que ainda não o são, ou que já o foram e agora 

não são, todas acabando por solicitar a nossa 

presença e colaboração.

Tanto quanto nos é possível dizemos presente. 

Repare-se, porém, que na área do concelho de 

Miranda do Corvo existem quatro Confrarias, 

três delas federadas e uma com o processo 

de adesão em curso. Acontece que há muitas 

pessoas que são confrades de mais do que uma 

dessas Confrarias. Quer se queira, quer não, há 

uma dispersão de recursos humanos que só é 

colmatada, no nosso caso, pelos núcleos, assaz 

activos, que temos em Coimbra e Lisboa. 

Apesar de tudo estamos em fase de conclusão 

do Regulamento para a Certificação de 

Restaurantes que queiram, nas suas ementas, 

servir os pratos típicos que são nosso apanágio. 

Pensamos que, imediatamente a seguir às férias 

de verão comecemos a certificar os primeiros 

restaurantes que o desejem, nomeadamente 

nos vários restaurantes mirandeses e em 

Lisboa – a “Adega de Coimbra”, no Chiado, 

onde o nosso confrade Nuno Cadete, seu 

proprietário, serve regularmente chanfana 

“acompanhada” de Fado de Coimbra, de que é 

exímio guitarrista executante. 

Na prática, isto quer dizer que onde houver 

gente com ligações, mormente familiares, a 

Miranda do Corvo, há, certamente, de quando 

em vez, chanfana à sua mesa, confecionada à 

nossa maneira.

7. A Confraria tem produzido e publicitado 
trabalhos de investigação e promoção dos 
produtos e do receituário local e regional?

Não temos feito nada sobre esta matéria 

na medida em que a nossa receita é única, 

a tradicional: boa carne de cabra velha, 

devidamente aparada para ficar com a 

gordura qb; uma cabeça de alho inteira, sem 

ser esmagada, por caçoila; duas/três folhas 

de louro; sal qb; vinho tinto (bem equilibrado, 

com boa cor e com um teor de taninos 

não muito alto para não enrijecer a carne e 

conseguirmos a cor desejada); para quem 

quiser, um pouco de cravinho. Tudo o mais 

que se quiser adicionar, tipo colorau, banha ou 

azeite ou cebola é alterar a iguaria e tirar-lhe a 

genuinidade.

8. Descreva resumidamente qual o impacto 
dessas atividades, ações e trabalhos junto da 
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autarquia, outras autoridades, comunidade local 
e região.

São poucas as autarquias que vêem na(s) 

Confraria(s) do seu concelho um grande 

veículo, quando não o maior, de promoção 

turística das suas áreas de influência. É que 

turismo e gastronomia hoje em dia andam, 

como soe dizer-se, de braço dado.

São as Confrarias, por exemplo dos concelhos 

mais do interior, que levam longe a nome das 

suas terras e o promovem. São as Confrarias 

que pelo País e pelo estrangeiro, nalguns 

casos, que vão publicitar o que há em Miranda 

do Corvo, no nosso caso e outras terras, no 

caso de outras Confrarias.

Reconheça-se que existem Confrarias em 

pequenas terras que de outra forma, para a 

maioria dos portugueses, não eram conhecidas 

nem se sabia o que por lá se faz em termos 

gastronómicos.

Os autarcas, em muitos casos, ainda não se 

aperceberam deste fenómeno – eventualmente 

de forma propositada temendo o pedido de 

apoios. No entanto, sabem muito bem, aqui 

e além solicitar a participação das Confrarias 

neste ou naquele outro evento que tem 

visibilidade pública, nomeadamente através 

das televisões.

As Confrarias percebem as duas faces da 

moeda e é bom que os autarcas entendam 

que os confrades têm perfeita consciência 

dos seus deveres e como tal sabem discernir 

sobre as situações. 

9. A REAL CONFRARIA DA CABRA VELHA 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.

De quando em vez somos solicitados pela 

Câmara Municipal para participar nalguns 

eventos. Damos como exemplos recentes, 

em relação ao poder local, a instituição da 

Rota da Chanfana, Feira Medieval, BTL – 

Feira Internacional de Turismo (Lisboa), 

entre outros. 
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nossas disponibilidades, participamos. Ainda 

recentemente, marcámos presença em todos 

os eventos relacionados com o Dia Nacional 

da Gastronomia.

Agora, quanto às vantagens para a Confraria 

de participação neste tipo de eventos, 

nomeadamente os de índole nacional, 

salientamos o facto da promoção da nossa 

confraria e da nossa gastronomia, todo o resto 

só acarreta despesas e um esforço acrescido 

para os nossos confrades.

10. Na sua opinião o trabalho desenvolvido pela 
Vossa Confraria é reconhecido na Comunidade 
e na Região? 

Indubitavelmente, sim. O trabalho é 

reconhecido pela população e instituições, 

Posta a questão a nível regional, consideramo-

la um pouco ambígua, dado que Portugal 

não tem uma estrutura regional devidamente 

definida. Nesta altura pensamos que a entidade 

que poderia congraçar esses esforços a nível 

confrádico, seria, no nosso caso, a Turismo 

Centro de Portugal.

Estamos disponíveis, sempre que essa 

entidade nos solicitar tal como, aliás, o seu 

presidente também tem manifestado a sua 

disponibilidade pessoal e daquela entidade 

para com a nossa Confraria. 

A nível nacional, a promoção gastronómica 

surge através da Federação. Aí, dentro das 
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12. No ano 2000, a gastronomia foi classificada 
como património cultural imaterial. Que 
considerações faz desta classificação?

Não gostaríamos de aprofundar muito este 

tema sob pena de termos de denunciar muitos 

dos oportunismos comerciais que surgem em 

nome da gastronomia tradicional.

Quando ainda há dias ouvimos na emissora 

oficial noticiar a abertura, em Lisboa, de um 

espaço de venda de produtos regionais, 

nomeadamente o chícharo de Trás-os-Montes 

julgamos justificar, de forma cabal, o não 

querermos, neste espaço, porque isso seria 

uma discussão extensa, dissecar a matéria. 

Explicitamos, para esclarecimento geral, que 

bem como pela restauração. Todavia julgamos 

que os confrades deveriam ter um pouco mais 

de empenhamento, principalmente aqueles 

que são oriundos e residentes na área do 

concelho, muitas vezes não participem nas 

atividades da sua Confraria. Daí resulta o 

esforço de mobilização de alguns confrades.

A Confraria tem parcerias ou protocolos 
de cooperação com outras Confrarias e/ou 
Federações/Associações de Confrarias?

Existe um excelente relacionamento entre 

as quatro Confrarias existentes no concelho 

de Mirando do Corvo e outras disseminadas 

pelo País sem que, contudo, existam acordos 

formais.
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o chícharo é um produto cultivado ainda 

hoje na região da Serra do Sicó, nomeada e 

fundamentalmente nos concelhos de Ansião e 

Alvaiázere. Agora em Trás-os-Montes existe 

uma leguminosa – o feijão frade – a que 

muitos inapropriadamente, ou por ignorância, 

chamam chícharo. 

13. Na sua opinião faz sentido Portugal apresentar 
uma candidatura da cozinha portuguesa como 
património cultural da humanidade?

Faz, recordamos que a cozinha tradicional 

portuguesa é reconhecida ao nível 

internacional, dado a sua grande variedade e 

de ser considerada muito saudável.

Mas, faz maior sentido caso as regras sejam 

claras e seja preservada a gastronomia 

tradicional e não a criatividade de tantos 

chefes que, sem lhes tirar mérito, não podem 

ser elencadas neste capítulo.

14. Como definiria a Gastronomia portuguesa?

Simplesmente, óptima e de excelente 

qualidade. Há, todavia, que salvaguardar os 

gostos individuais.

15. Que papel considera que a gastronomia 

desempenha na promoção turística do País?

Um papel muito relevante. Repare-se que os 

turistas quando questionados porque gostam 

de Portugal, a resposta pronta é sempre 

a mesma: a gastronomia, a simpatia das  

pessoas e o sol.

Urge, todavia, desmascarar o que de facto 

é gastronomia tradicional e o que se faz 

para vender a turista, em nome da nossa 

gastronomia. Julgo que este aspecto deveria 

ser amplamente divulgado e implementado 

na restauração aderente para que os turistas 

tenham oportunidade de saborear a nossa 

vasta e verdadeira gastronomia. 

16. Como seria possível conseguir a 
internacionalização da nossa gastronomia?

Julgamos que, minimamente, esse trabalho está 

feito pelos nossos emigrantes. Um pouco por 

todo o mundo já há restaurantes portugueses 
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com a comida tradicional, mormente das 

regiões de que são originários os emigrantes 

proprietários desses estabelecimentos.

Isto, no entanto, é uma amostra minimalista 

que, com o aumento do fluxo migratório, pode 

vir a ter maior disseminação. 

O pretender-se, de forma “industrial”, 

massificar essa divulgação pode conduzir a 

uma indesejável quebra de qualidade. Há pois 

que ponderar os passos que se devam dar 

para que o processo decorra sem percalços. 

  
17. O que pensa das recentes modificações 

operadas na “Nona Arte”?

Não nos podemos pronunciar sobre as 

alterações na publicação porque, francamente, 

nunca a vimos. Pensamos que a Federação 

Portuguesa das Confrarias Gastronómicas 

remete um exemplar a cada Confraria 

federada. Esse exemplar é recebido e queda-

se na secretaria da Confraria e nos casos em 

que não há sede própria, como é o nosso e o 

da maioria das Confrarias, não é visto e/ou lido 

pelos confrades. 

A Federação tem, através de contatos 

privilegiados dos confrades através do e-mail, 

evidentemente fornecidos por cada confraria, 

seria uma forma de divulgar ainda mais e uma 

oportunidade de rentabilizar essa promoção. 
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Tiago Boni to

Naturalidade:
Montemor-o-Velho
(Coimbra)

Idade: 29

Principais influências:
Cozinha Portuguesa, 
Emoções, Memórias e 
tradições

Chef de referência:
Alex Atala e Daniel Humm

Maior conquista:
Chefe Cozinheiro do Ano 
2011

O que mais destaca na 
gastronomia portuguesa: 
Sabores, costumes, produtos 
de qualidade e gastronomia 
muito bem dividida por 
regiões

Entrada: 
Atum à Madeirense

Prato principal:
Bacalhau à Brás

Sobremesa:
Bolo de ananás

CHEF à MESA

  “Sabores, costumes, 
produtos de qualidade e 

gastronomia...”
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- Como define a importância da gastronomia no contexto da 

nossa sociedade?

A gastronomia assume hoje uma importância vital nas sociedades. 

A alimentação é uma dos aspetos mais fascinantes da cultura 

das sociedades, estando intimamente ligada ao ambiente físico 

em que as sociedades se desenvolvem, e que condicionam a 

produção dos alimentos, mas também à cultura e tradições dos 

povos. 

Hoje vivemos numa sociedade de constante insatisfação, em 

que buscamos constantemente inovação, mudanças, novas 

experiencias, superação, quebra da rotina. 

As pessoas procuram novos conhecimentos, querem experimentar 

novos sabores, vivenciar outras culturas, e a gastronomia 

pode ser o motivo principal, ou o inicial, para se conhecer 

determinado local. Cada localidade, cada grupo, cada local tem 

características gastronómicas diferentes, receituários diferentes, 

rituais de confeção e degustação dos pratos diferentes. 

Entrevista a 
Personalidade
ANA PAULA PAIS         
Directora da Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra
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A forma como escolhemos os alimentos, como 

os preparamos, como os servimos e como 

os degustamos, constitui um ciclo virtuoso, 

distinto de região para região, de localidade 

para localidade, sendo cada vez mais um 

vetor aglutinador de experiencias turísticas, 

com um potencial de crescimento económico 

extraordinário, acrescentando valor - social, 

cultual e económico - à atividade turística 

de locais habitualmente fora dos circuitos 

tradicionais do turismo. 

Se pensarmos que o turismo se baseia em 

2 grandes pilares – ambiente e cultura - 

percebemos facilmente que a alimentação, 

que na sua dimensão mais complexa e 

integradora designamos por gastronomia, 

pode assumir um papel determinante na 

sociedade, criando novas oportunidades de 

negócio, de emprego e de bem estar social, 

baseadas nas potencialidades gastronómicas 

de cada região.

- Considera que a gastronomia é devidamente 

aproveitada na divulgação do nosso país?

Considero que há ainda muito para fazer, que 

a riqueza do nosso património gastronómico, 

já encarada como um complemento turístico 

importante, tem um potencial de crescimento 

expressivo, que se pode tornar âncora para 

o turismo, especialmente em determinadas 

regiões, podendo assumir-se como motivo e 

não apenas como complemento. 

Hoje o turismo pode beneficiar da 

disponibilidade total que as pessoas têm para 

alterar as suas rotinas gastronómicas. 

Quando viajamos, mesmo que seja dentro da 

nossa região, o que queremos é experimentar 

algo de diferente, tanto por curiosidade, como 

por aprendizagem, como apenas porque é 

diferente e essa diferença nos atrai. 

Tradicionalmente associamos a gastronomia 

ao prazer, à satisfação do paladar, do gosto, 

mas hoje temos o desafio de associar duas 

novas dimensões – a dimensão do saudável 

e do sustentável. 

As pessoas querem comer bem, com 

sabor, comer diferente, ter experiências 

gastronómicas distintas, mas com a segurança 

de que estão a comer com qualidade, de 

produtos e técnicas de confeção, e de forma 

sustentável tanto nutricionalmente como 

ambientalmente. 

Estas 2 dimensões introduziram complexidade 

nas tradições gastronómicas, criando novas 

oportunidades para inovar e para criar novos 
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negócios. 

Hoje a gastronomia é alimentação, cultura, 

património, produtos, métodos, sabores, 

experiencias, memórias, locais, atividades, 

instrumentos, utensílios, enfim, um sem 

número de atividades que podem ser utilizadas 

na promoção turística e na afirmação de 

uma identidade gastronómica complexa e 

absolutamente distintiva. 

- Conhece o movimento das confrarias?

Sim, em traços globais, sim.

- Pertence a alguma confraria?

Não.

 

- Como entende o papel das confrarias na 

nossa sociedade?

Considero que têm um papel muito 

importante, em alguns casos, determinante, 

na preservação e divulgação das inúmeras 

dimensões da nossa gastronomia.

Desenvolvem um trabalho notável de 

investigação cultural, patrimonial e étnica, 

contribuindo para a dinâmica social das 

populações e sobretudo para a vitalidade 

económica de muitas regiões do país, em 

que o trabalho das confrarias é âncora de 

projetos de desenvolvimento rural integrado. 

 - Na sua opinião, hoje em dia o que move 

alguém a tornar-se Confrade?

O interesse e gosto pela nossa gastronomia e 

a vontade de contribuir para a preservação das 

nossas culturas e tradições gastronómicas. 

 

- Num mundo em permanente mudança, 

quais são na sua opinião os maiores 

desafios que se colocam às Confrarias?

Penso que os maiores desafios serão, por 

um lado, o rejuvenescimento das confrarias, 

cativando os jovens para um trabalho 

absolutamente necessário de valorização do 

que é tradicional, e por outro a afirmação da 

gastronomia como um produto ancora para o 

setor do turismo.

Acredito que as qualidades de base da 

nossa gastronomia poderão ser um fator de 

diferenciação extraordinário, se soubermos 

integrar inovação, qualidade e promoção. 

Como referi anteriormente, as questões do 

equilíbrio nutricional, da sustentabilidade, da 
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inovação têm necessariamente que ser incorporadas no trabalho 

de preservação e promoção das nossas tradições.

Considero que as confrarias, se quiserem assumir estes desafios 

podem continuar a ter um papel central e fundamental neste 

caminho de valorização do património gastronómico do nosso 

país. 

- Conhece a atividade da FPCG?

Sim, tenho acompanhado o trabalho da Federação, sobretudo 

nos últimos 2, 3 anos. 

- Qual a opinião sobre o trabalho desenvolvido?

Na minha opinião tem sido um trabalho extremamente positivo, 

com muitas conquistas e resultados visíveis. 

Recordo por exemplo os programas de valorização dos 

produtos gastronómicos, desenvolvidos em parceria com a 

TAP, com a CP e com alguns órgãos de comunicação social, o 

trabalho desenvolvido com as Escolas de Hotelaria e Turismo, 

precisamente na aproximação da tradição à inovação e à 

criatividade, e a recente, e muito importante, conquista do Dia 

Nacional da Gastronomia. 

Sinto que tem sido um trabalho bem planeado e estruturado, 

que tem contribuído para dar notoriedade e visibilidade, não 

apenas ao trabalho das confrarias, mas sobretudo à efetiva 

valorização da cultura e do património gastronómico. 
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ESPECIAL
DIA NACIONAL da
GASTRONOMIA
A instituição do Dia Nacional da Gastronomia 

Portuguesa pela aprovação, por unanimidade, 

na Assembleia da República do Projecto de 

Resolução 1453/XII era um objectivo a cumprir 

pelo reconhecimento da sua importância 

enquanto elemento económico, cultural e 

social.

Transversal a toda vida dos indivíduos e 

mais importante do que é habitualmente 

considerada, a gastronomia integra uma 

multiplicidade de realidades que contribuem 

decisivamente, quer para o desenvolvimento 

económico de Portugal, quer para a afirmação 

da sua identidade.

Assim, de acordo com o instituído na 

Assembleia da República, o último domingo 

de Maio será, anualmente, uma oportunidade 

de lembrar a gastronomia enquanto 

elemento impulsionador do desenvolvimento 

económico e social de todo o território e, 

ainda, como factor de agregação e afirmação 

da identidade nacional. 

Tendo em conta a transversalidade da 

gastronomia e a forma como esta se cruza 

com várias actividades e áreas da vida social, 

quis a Federação Portuguesa das Confrarias 

Gastronómicas e a AHRESP angariar um 

conjunto de parceiros que permitisse a 

realização de actividades diversificadas que 

fossem ao encontro das diferentes classes 
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etárias e sociais portuguesas.

Para além disso, foi preocupação destas duas 

entidades associativas a planificação de 

actividades que fizessem sobressair o dia da 

gastronomia para além do dia fixado para tal.

Ou seja, quiseram as duas instituições que 

as actividades não se circunscrevessem ao 

dia destinados às celebrações mas que se 

prolongasse no tempo permitindo, assim, 

dar continuidade no tempo à interacção com 

a sociedade numa constante ponte e ligação 

entre as actividades a decorrer no presente 

ano com as que irão decorrer no ano seguinte.

Só assim, será possível rentabilizar 

verdadeiramente a instituição de um dia 

e de formalizar uma estratégia que faz da 

gastronomia causa nacional e factor de coesão 

económica no mercado interno e externo.

Querem, assim, mais do que lembrar a 

gastronomia enquanto factor cultural, histórico 

e social formalizar uma estratégia que faça 

da gastronomia motivo de desenvolvimento 

sustentável e elemento de afirmação de 

Portugal no mundo.  

Para cumprir esse objectivo foram delineadas 

as acções que decorreram no dia 29 de Maio, 

na cidade de Aveiro.
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as Confrarias na Escola de Hotelaria de Coimbra
Tradição | Inovação

No âmbito das Celebrações do Dia Nacional da Gastronomia 

Portuguesa, a Federação Portuguesa das Confrarias 

Gastronómicas e a Escola de Hotelaria de Coimbra numa 

parceria bastante profícua, organizou a visita das: Confraria 

dos Nabos e Companhia, Confraria dos Aromas e Sabores 

Gandareses e Confraria da Doçaria Conventual de Tentúgal 

respectivamente nos dias 5, 12 e 19 de Maio.

Foram momentos que permitiram aos alunos do 2º ano do Curso 

de Cozinha da referida escola ter contacto privilegiado através 

das Confrarias com o seu saber-fazer na forma de trabalhar os 

produtos de forma tradicional, com vista a perpetuação junto 

das novas gerações do património gastronómico ao mesmo 

tempo que os alunos trabalhavam o mesmo produto de uma 

forma inovadora. 

Neste desafio tradição/inovação, acção fantástica na Escola 

de Hotelaria e Turismo de Coimbra com os alunos de Cozinha 

e os Confrades da Confraria Nabos e Companhia, os alunos 

receberam os segredos da receita Pitéu de Raia e, ainda, 

tiveram oportunidade de conhecer melhor outras receitas 

que esta Confraria preserva e mantém. Foi um momento de 

aprendizagem mútua, mas também de descontracção e de 

convivialidade.

A Confraria Gastronómica dos Aromas e Sabores Gandareses 

trouxe a receita da Sardinha na Telha confeccionada pelas 

habilidosas mãos da Confrade Cinita e explicada pelos 
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Confrades Ademar Tereso e Jacinta Rodrigues, pleno de 

convivialidade foi o momento do almoço onde os confrades a 

quem se juntaram entretanto, os Confrades Pedro Ferraz e José 

Tereso, relembraram as tradições da Gândara.

A Confraria da Doçaria Conventual de Tentúgal, fez-se 

acompanhar da doce receita carmelita dos Pastéis de Tentúgal 

valiosa pelo saber-fazer da Confrade Margarida Prata e 

pelos sábios ensinamentos da Grã- Mestre da Confraria Olga 

Cavaleiro que para muito para além da receita, conduziu os 

alunos através de uma preciosa viagem no tempo pelos cantos 

e encantos da doce Vila da Baixo Mondego. Sempre doce! Muito 

entusiasmo e muita curiosidade dos alunos na explicação dos 

quês e porquês do Pastel.
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Em conferência de imprensa que decorreu dia 

19 de Abril, na Estação de Santa Apolónia, em 

Lisboa, e que culminou a viagem de comboio 

das diversas confrarias que foram subindo a 

bordo do Alfa Pendular nas estações de Porto, 

Aveiro e Coimbra, e que aproveitaram a viagem 

para numa acção de divulgação inédita, 

distribuir pelos passageiros do comboio, 

material de divulgação das celebrações do Dia 

Nacional da Gastronomia e de maravilhosas 

iguarias gastronómicas representativas do 

melhor da nossa gastronomia. 

Já na Estação de Santa Apolónia e perante um 

vasto auditório, Olga Cavaleiro, a presidente 

da Federação Portuguesa de Confrarias 

Gastronómicas, apresentou à comunicação 

social o programa das celebrações do 1º Dia 

Nacional da Gastronomia Portuguesa, começa 

por dizer que a gastronomia é um « factor de 

agregação nacional», apesar da « manta de 

retalhos » que é a nossa gastronomia.

Já Paulo Mendonça, vice-presidente da 

CONFERÊNCIA
DE IMPRENSA
APRESENTAÇÃO DO DIA NACIONAL DA GASTRONOMIA

AHRESP relembrou que passaram 16 anos 

desde que a resolução de ministros considerou 

a gastronomia parte integrante do património 

cultural português.

« Uma grande vitória para a nossa gastronomia 

» e continuou dizendo que a gastronomia traz 

«um valor incalculável ao destino Portugal e 

por conseguinte, ao nosso Turismo e à nossa 

economia».

Por sua vez, Pedro Machado, presidente 

da Turismo do Centro referiu-se a este dia 

como « uma ideia mobilizadora para o País 

» e às confrarias como « guardiãs da nossa 

identidade cultural » lembrando o seu « papel 

importantíssimo na defesa intransigente dos 

nossos valores identitários ».

    “... a gastronomia 
é um « factor de 

agregação
nacional »...”
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 “Cabe-me a mim a honra de dar início a esta sessão e apresentar 

o Dia Nacional da Gastronomia Portuguesa que irá decorrer no 

dia 29 de Maio na cidade de Aveiro.

É com gosto e com orgulho que apresento a iniciativa, dado o 

envolvimento da fpcg na instituição de um dia de celebração da 

gastronomia.

De facto, há precisamente um ano atrás iniciou a FPCG as 

primeiras reuniões de trabalho com os grupos parlamentares de 

forma a conseguirmos o dia da gastronomia.Na ampla e apurada 

justificação junto dos parlamentares salientámos, quer o carácter 

transversal da gastronomia, quer a sua força agregadora. 

  “... a gastronomia 
une Portugal, dá-lhe 
identidade, dá-lhe força 
pela pujança cultural ...”

Discurso da 
Dr.ª Olga Cavaleiro
 à Comunicação Social
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Por um lado, a gastronomia representa uma 

multiplicidade de realidades, pois é produto 

tradicional, produto qualificado, factor de 

atracção turística, motivo de desenvolvimento 

económico, factor de afirmação da identidade, 

produto histórico e cultural, é a geografia 

diversa no seu todos, é diversidade, é oferta à 

divindade, é pão e vinho que se põe sobre a 

mesa, é o todo que se multiplica nas partes. 

Por outro lado, a gastronomia une Portugal, 

dá-lhe identidade, dá-lhe força pela pujança 

cultural, dá vínculo porque à mesa somos 

todos iguais. 

Foi com grande satisfação que assistimos à 

votação na AR tendo sido o diploma aprovado 

por unanimidade. Pela AR ecoou uma salva de 

palmas graciosamente aceite pela na altura a 

Sra Presidente.

Enquanto projecto agregador foi preenchido 

por um conjunto de parceiros paulatinamente 

angariados para esta causa. É aqui que se 

distinguem alguns interessantes projectos que 

não se esgotam no dia 29 de Maio mas que são 

marcas que ficam para o futuro.
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Em mais uma importante etapa da importância do movimento 

das confrarias na valorização da gastronomia portuguesa foi 

feita a presentação pública no dia 24 de Maio, na Assembleia da 

República apresentar do postal inteiro, selo e carimbo referentes 

ao Dia Nacional da Gastronomia. 

Momento alto e muito digno na vida das confrarias e da FPCG 

pelo que representa na afirmação do trabalho desenvolvido, 

este momento decorreu na Sala da Biblioteca da Assembleia da 

República e foi encerrado com um brinde ao Dia da Gastronomia 

com o famoso Vinho do Porto, cortesia do Instituto dos Vinhos do 

Douro e Porto.

POSTAL, SELO E 
CARIMBO
APRESENTAÇÃO NA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
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DISCURSO DA Drª OLGA CAVALEIRO

 

“Tal como a mãe e o pai dá um abraço a um 

filho do qual se sente saudades para todo o 

sempre, também a gastronomia nos abraça, 

nos envolve, nos acolhe nas suas cores, nos 

seus cheiros, nas suas texturas.

É o aconchego na doença que se sorve em 

pequenas quantidades mas que nos acalma a 

dor física, é a garfada farta na festa, é o brinde 

feliz que acompanha as vivências que fazem 

o álbum da nossa vida, é a refeição forte que 

retempera as forças gastas no trabalho, é o 

jejum que nos purifica a alma, é a oferta que 

se põe no altar sagrado e salda a dívida com 

quem nos dá a graça do alimento, é a fome 

desnecessária que não alimenta o mundo, é 

o fruto saído da terra, é o produto fruto das 

mãos sábias que carregam o saber-fazer. 

Tal mãe ou tal pai que acompanha para sempre 

a vida do filho, a gastronomia acompanha-nos 

em todos os momentos da nossa vida. 

Procuramo-la em nome da necessidade física, 

mas no final o sentido da procura altera-se, 

pois é ela meio e fim da festa, do trabalho, da 

devoção.

Por esta transversalidade, quase ubiquidade, 

acreditou a FPCG que a gastronomia deveria ter 

um dia, uma oportunidade para ser lembrada 

pelo que representa na nossa vida, na nossa 

economia, na nossa cultura, na nossa história.

Não um dia feito de silêncios ou de frases 

bonitas, mas um dia pleno onde todo Portugal 

se encontrasse na mesa e pela mesa. 

Em prol desse objectivo, há um ano atrás, as 

confrarias mobilizaram-se para dar a conhecer 

as suas intenções. Vieram até à Assembleia 

da República e deram o seu contributo para 

a afirmação da gastronomia como causa 

nacional realçando a sua importância para a 

vida económica, social e cultural de Portugal. 

  “... Prestes  a   realizar 
o prometido, as 
confrarias voltam, 
hoje, à Assembleia 
da República para 
apresentar o postal 
e o carimbo dos CTT 
feito para celebrar 
a importância da 

Gastronomia...”
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Passado um ano, estamos prestes a comemorar 

o Dia da Gastronomia.

Um dia repleto de actividades, de envolvimento 

com instituições muito diversas. Na verdade, 

podemos dizer que o dia da gastronomia já 

se multiplicou e irá acontecer em vários dias 

reforçando a sua importância. 

Prestes a concretizar o prometido, as confrarias 

voltam, hoje, à Assembleia da República para 

apresentar o postal e o carimbo dos CTT feito 

para celebrar a importância da Gastronomia.

Para além da importância que tal acto 

representa pela relevância da filatelia na 
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Pela gastronomia e em nome da gastronomia, 

damos hoje o retorno da dádiva, sublinhamos 

a importância da convicção das confrarias de 

que representam um movimento responsável 

cujo contributo é, decerto imprescindível para 

termos um Portugal mais desenvolvido e mais 

convicto de si próprio. 

Obrigado aos Senhores Deputados. 

Obrigado aos CTT pela concretização de um 

projecto de tão elevada importância e que nos 

dá a grata certeza de um grande passo para 

a gastronomia. Um pequeno grande passo 

institucionalização dos valores culturais, 

económicos e históricos, tal vinda a este local 

emblemático da democracia portuguesa, é 

sobretudo o render homenagem a todos os 

que nos ouviram, compreenderam os nossos 

motivos e acreditaram nas nossas intenções. 

É o obrigado ao esforço despendido para 

concretização do nosso ensejo. Estamos 

certos que, deste modo, demos e daremos 

um contributo para que a gastronomia possa 

ser utilizada, quer na dinamização das nossas 

economias locais, quer na afirmação da nossa 

identidade. 
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numa caminhada maior, estamos certos.  

Tal pai e mãe que abraça o filho, Portugal 

abraça-se à mesa, constrói a sua identidade, 

desenvolve em si singularidade e 

autenticidade, descobre que não tem fim, mas 

encontra-se em cada receita, em cada prato 

que nos satisfaz pelas memórias que nos traz. 

Termino com as ricas palavras de Fialho de 

Almeida que nos esmagam pela certeza que 

traduzem: 

“O prato nacional é como o romanceiro 

nacional, um produto de génio colectivo; 

ninguém o inventou e inventaram-no todos: 

vem-se ao mundo chorando por ele, e quando 

se deixa a pátria, lá longe, antes do pai e da 

mãe, é a primeira coisa que lembra.”

Viva a Gastronomia Portuguesa, Viva Portugal!”

  “... Portugal 
abraça-se à 

mesa, constrói a 
sua identidade, 

desenvolve em si 
singularidade e 

autenticidade...”
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A cidade de Aveiro, encheu-se de sabor por ocasião do Dia 

Nacional da Gastronomia Portuguesa. 

Na semana que antecedeu esta efeméride a cidade ganhou outra 

luz com candeeiros repletos de bandeirolas, as árvores da cidade, 

sobretudo as que estão próximas dos espaços onde decorrem as 

ações,.

Vestiram-se de elementos tradicionais ligados à gastronomia 

e envergaram textos de grandes nomes da nossa literatura, 

partilhando histórias intemporais com quem por ali passou.

INICIATIVAS do
DIA NACIONAL da 
GASTRONOMIA
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ACÇÕES DE DIVULGAÇÃO DA INICIATIVA
PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS TELEVISIVOS
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1. Em abril sai a cobra do covil.

2. A cavalo dado não se olha o dente.

3. A raposa quando não chega aos figos diz 

que eles estão verdes.

4. Barriga vazia não segue viagem.

5. Senhora das candeias a luzir está o inverno 

para vir, senhora das candeias a chorar está o 

inverno a passar.

6. Ao menino e ao borracho põe Deus a mão 

por baixo

7. Quem conta com panela alheia, arrisca-se a 

ficar sem ceia.

8. Água mole em pedra dura tanto bate até 

que fura.

9. A verdade é como o azeite, vem sempre ao 

de cima.

10. Grão a grão enche a galinha o papo.

11.Todo o burro come palha, preciso saber-lha 

dar.

PROVÉRBIOS
Confraria Gastronómica “As Saínhas” de Vagos

12. Casa onde não á pão todos ralham e 

ninguém tem razão.

13. Casamentos e batizados, só vão os 

convidados

14. Dá Deus nozes, a quem não tem dentes 

para as comer.

15. Se os passarinhos soubessem, quando era 

quinta feira da Ascensão, não tiravam o pé do 

ninho, nem punham o bico no chão.

16. Galo cantador, é pouco galador.

17. Guarda de comer, não guardes de fazer.

18. Panela velha é que faz boa sopa

19. Burro com fome cardos come.

20. Para ovos frigir, temos que os partir.

21. O peixe morre pela boca

22. Peixe não puxa carroça.

23. Quem cabritos vende, cabras não tem, de 

algum lado lhe vem.

24. Vinho de “Vagos “e água de “Eixo”



|43|junho 16_nona arte

1. A laranja de manhã é ouro, à tarde é prata e à noite mata.

2. Quando comeres favas trabalha para ti.

3. Paciência e caldos de galinha nunca fizeram mal a ninguém.

4. A laranja com pito é a melhor.

5. Quem salva tiver só morre se quiser.

6. Em Maio cerejas ao borralho.

7. Com gripe abifa-te , avinha-te e abafa-te.

8. Pão e vinho anda caminho.

9. No tempo dos tomates não há más cozinheiras.

10. O vinho aquece.

11. Peixe, não puxa carroça.

12. Caldo é comida de pobres.

13. A água esbarra os socalcos.

14. Quem come focinho de porco parte a loiça toda.

15. Do porco come-se tudo.

16. Se estás fraco come sopas de burro cansado.

17. A mulher e a sardinha quer-se da mais pequenina.

18. Caldo de botelha engorda as pernas.

19. As peles de bacalhau fazem crescer as mamas.

20. Comes que nem um abade.

Confraria do Anho assado com arroz de forno
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Kátia Guerreiro

Concertos Coca-Cola
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Diogo Piçarra
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Rota dos Restaurantes
Os restaurantes são agentes fundamentais 

na celebração da gastronomia. Cada um 

desempenha o seu papel na representação da 

diversidade dos melhores sabores portugueses 

destacando um prato típico português, ou uma 

reinterpretação da uma receita tradicional, 

com um preço especial. 

Um vinil colado na montra permitiu identificar 

por todo o País a ligação ao Dia Nacional da 

Gastronomia Portuguesa.
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Hoje é o primeiro de todos os dias da gastronomia. E, se me 

permitem, fizemos história até aqui.

Primeiro, fizemos da gastronomia uma causa nacional. Acima de 

qualquer interesse económico, soubemos fazer da gastronomia 

que diz respeito a todos e que é, simultaneamente, motivo de 

desenvolvimento económico e factor de afirmação da nossa 

identidade. 

Segundo, soubemos, através da gastronomia, criar agregação. 

Em primeira instância, no parlamento onde conseguimos 

unanimidade na aprovação do projecto de resolução que deu 

origem a este dia da gastronomia. 

Foi há menos de um ano que a FPCG iniciou os contactos na AR, 

no entanto, a simpatia pela gastronomia e o reconhecimento da 

sua importância levaram a um desfecho com final feliz.

Em segunda instância, junto dos parceiros que rapidamente se 

associaram a esta ideia e que permitiram um enriquecimento das 

actividades programadas. 

CERIMÓNIA 
de ABERTURA
DISCURSO  DE ABERTURA DO DIA NACIONAL DA 
GASTRONOMIA PORTUGUESA     
Olga Cavaleiro, Presidente da FPCG
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Terceiro, quisemos e conseguimos através da 

gastronomia, ciar pontes fazendo com que 

uma ideia que nasceu pequeninha crescesse. 

Em vez de um dia, conseguimos muitos dias, 

em vez de um tímido conjunto de actividades, 

conseguimos uma pujante demonstração do 

que é a transversalidade da gastronomia. 

Atrevo-me a dizer que demos o primeiro passo 

para que a gastronomia se faça ouvir a uma só 

voz.

Quarto, soubemos através da gastronomia 

mostrar capacidade de trabalho das confrarias 

e da FPCG que, em colaboração com a AHRESP, 

estruturou o projecto de celebrações que hoje 

se concretizam.  

Quinto, mostrámos que a gastronomia é 

muito mais do que habitualmente se pensa e 

se aceita. É um todo que se descobre em cada 

momento da nossa vida. 

Hoje cumpre-se um objectivo, concretiza-

se uma intenção, prova-se que o intuito de 

instituir um dia nunca foi o de celebrar apenas 

com frases bonitas sem conteúdo. 

Quisemos honrar quem sempre se dedicou à 

gastronomia, quisemos homenagear a nossa 

cultura gastronómica, quisemos mostrar 
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como Portugal se pode afirmar também pela 

gastronomia. 

De facto, criamos pontes, estabelecemos 

parcerias com várias instituições que deram 

substância, conteúdo às nossas intenções. 

Um muito obrigado a todos os parceiros e que 

estão todos aqui representados.

 Um muito obrigado à CMA por nos receber 

nesta primeira edição. 

Um muito obrigado à No More que fez deste 

dia da gastronomia também uma causa sua. 

Hoje é o primeiro dia de todos os dias da 

gastronomia, pujante sem dúvida, mas já à 

espera de mais parceiros, mais actividades, 

mais envolvimento, maior abrangência. 

Primeiro de muitos, este dia é também o 

primeiro dia para passos maiores para a 

gastronomia portuguesa. 

Estamos conscientes disso e iremos lutar por 

isso.  

Viva a Gastronomia Portuguesa.
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SHOWCOOKINGS

O momento dos showcookings foi, acima de tudo, um momento 

excecional de intimidade com o Chef, em que o público, como 

uma família, pode partilhar o prato que estava a ser feito. 

Transmitidos em direto em ecrãs LED no interior e exterior do 

mercado, os showcookings tiveram um espaço final para provas 

e decorreram entre as 10 às 19h em duas bancadas distintas. 

Em diferentes formatos intercalaram-se ao longo do dia: 

Showcookings Confrarias + Inovação e Showcookings com chefes 

portugueses de renome.
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SHOWCOOKINGS 
CONFRARIAS (TRADIÇÃO) ESCOLAS DE HOTELARIA (INOVAÇÃO)

Numa ação cruzada e desafiante, os alunos 

de Escolas de Hotelaria parceiras do evento 

recriaram pratos típicos da gastronomia 

nacional recorrendo a novas e modernas 

técnicas de culinária e as Confrarias trouxeram 

ao público o melhor da tradição como ela era – 

e ainda é! Partilhou-se conhecimento milenar 

e inovação através da preparação, ao vivo, de 

pratos típicos da gastronomia nacional. 
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SHOWCOOKINGS 
SHOWCOOKINGS COM CHEFES PORTUGUESES

Estas demonstrações de cozinha desafiaram 

um Chef de Cozinha conhecido a preparar 

um prato demonstrativo do melhor da 

gastronomia portuguesa.

PRODUTORES
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FEIRA DO LIVRO

Seja para conhecer, relembrar ou celebrar 

esta forma de arte que conhece e honra a 

gastronomia, propõe-se a realização de uma 

exposição e venda de livros de autores que 

valorizam ou se inspiram na Gastronomia.

Celebram-se grandes nomes como Eça de 

Queiroz, Fialho de Almeida, José Quitério, 

Júlio Dinis, etc., sem se deixar de lá os livros de 

culinária com receitas portuguesas, livros com 

estudos sobre gastronomia e guias de vinhos 

portugueses.

Pretende-se garantir a transmissão 

continuada dos valores e conhecimentos da 

gastronomia, valores estes que desde sempre 

transpareceram na nossa literatura.
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Através do parceiro CTT foi lançado um postal 

inteiro, um selo e um carimbo dedicados ao 

tema do Dia Nacional da Gastronomia. 

A apresentação decorreu na semana que 

antecedeu o dia 29 de Maio na Assembleia da 

República.

No dia 29 de Maio, Dia da Gastronomia, em 

Aveiro tivemos com este parceiro uma acção 

inovadora no Mercado Manuel Firmino. 

Assim, quem passou junto do espaço CTT 

pode tirar uma fotografia que depois de 

transformada em postal podia ser enviada 

pelo correio com o selo “dia da gastronomia”.

CTT
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A atribuição da insígnia de Optimus Conviva 

permitiu passar a contar com o Ministro da 

Economia Manuel Caldeira Cabral, a Fadista 

Kátia Guerreiro, a Secretária de Estado do 

Turismo Ana Mendes Godinho e o Secretário 

de Estado das Florestas e do Desenvolvimento 

Rural, Amândio Torres enquanto embaixadores 

na promoção e valorização da Gastronomia 

Portuguesa, elemento cada vez mais 

importante na afirmação económica e 

cultural de Portugal. Foi mais um momento 

que contribuiu para a dignificação do 1º dia 

Nacional da Gastronomia.

CERIMÓNIA OPTIMUS CONVIVA
Atribuição da insígnia de Optimus Conviva
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CONFRARIAS PARTICIPANTES:

Confraria do Cabrito e da Serra do Caramulo;

Confraria do Anho Assado com arroz de forno;

Confraria gastronómica As Sainhas de Vagos; 

Confraria da Doçaria Conventual de Tentúgal; 

Confraria do Queijo Serra da Estrela;

Confraria O Moliceiro;

Confraria da Broa d´Avanca;

Confraria da Fogaça da Feira;

Confraria das Tripas à Moda do Porto;

Confraria das Papas de S. Miguel;

Confraria do Bodo;

Confraria dos Rojões da Bairrada;

Confraria Grão Vasco;

Confraria dos Gastrónomos de Lafões;

Confraria dos Sabores da Abóbora;

Confraria da Gastronomia do Ribatejo;

Confraria do Chícharo;

Confraria do Vinho de Lamas;

AMC - Confraria da Madeira;

Confraria do Concelho de Ovar;

Confraria da Gândara;

Confraria da Raça Arouquesa;

Confraria dos Aromas e Sabores Raianos;

Confraria do Presunto e da Cebola;

Confraria das Almas Santas da Areosa e do Leitão;

Confraria do Rabelo;

Confraria Gastronómica da Amadora; 

Real Confraria da Cabra Velha;

Confraria Gastronómica de Sever do Vouga;

Confraria Nabos e Companhia;

Confraria Gastronómica de Almeirim;

Confraria Os Velhotes;

Confraria da Carne Barrosã;

Confraria da Lampreia de Penacova;

Confraria dos Ovos-moles de Aveiro;

Confraria do Bacalhau; 

Confraria Os Tanheiros.
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UM ANO QUE ABRAÇA A GASTRONOMIA
Ano Internacional das Leguminosas FAO

A Interacção entre o Dia Nacional da 

Gastronomia e o Ano Internacional das 

Leguminosas Secas decorreu através da 

participação das técnicas da FAO na acção que 

decorreu em Aveiro e que envolveu a atribuição 

às crianças do distrito de Aveiro de 500 vasos 

onde foram semeados 500 chícharos.

Pretendeu-se lembrar às crianças o valor 

da alimentação e o conhecimento de uma 

leguminosa que já teve muita importância na 

sobrevivência alimentar de muitas zonas do 

país. 

Com 2016 eleito como o Ano Internacional das 

Leguminosas, queremos proporcionar a todos 

a experiência de plantar uma semente que irá 
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crescer e florescer. 

Vasos e sementes de chícharo serão 

disponibilizados para que todos possam ter 

a experiência de deitar a semente à terra. 

Literalmente, irão pôr as mãos na terra e 

experimentar uma sensação de contacto 

directo com a natureza. 

Em casa e nos meses seguintes irão 

acompanhar o crescimento da planta. 

Especialmente dedicada às crianças será uma 

forma de manter no tempo a importância 

da gastronomia que tanto interage com a 

agricultura e será uma forma positiva de todos 

se aperceberem dos processos pelos quais os 

produtos passam antes de chegar à mesa.

Será também um momento de educação cívica 

pelo respeito que a agricultura exige pela 

natureza e a forma como o homem interage e 

influencia a natureza. 

  “... plantar uma 
semente que irá 

crescer e florescer...”
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PLATAFORMA DE PRODUTOS 
TRADICIONAIS E DA MARCA COLECTIVA DE 
ASSOCIAÇÃO PORTUGAL.PT  
COM A DGADR

 No seguimento de uma parceria a decorrer 

já desde 2014, apresentámos a plataforma de 

divulgação digital “O inventário dos produtos 

tradicionais” que contempla, quer os produtos 

agrícolas, quer os produtos transformados, 

quer ainda o receituário associado à nossa 

restauração. 

Esta plataforma permitirá a longo prazo, por um 

lado, a caracterização da nossa gastronomia e 

a definição do que a constitui e, por outro lado, 

a planificação estratégica de investimento ou 

aposta em determinados sectores de atividade 

e encontra-se acessível em http://tradicional.

dgadr.pt. 

  “... a caracterização da nossa 
gastronomia e a definição 
do que a constitui...”



|63|junho 16_nona arte

No dia 29 de Maio, fruto da mesma parceria 

foi ainda apresentada a marca de certificação 

“Tradicional.pt”.

Instrumento de diferenciação pensado, 

sobretudo, para a pequena produção cuja 

escala não permite outros regimes de 

qualidade, será uma forma de distinguir a 

boa produção nacional e de permitir a sua 

afirmação no mercado. 

  “... será uma forma de 
distinguir a boa produção 
nacional...”
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APRESENTAÇÃO 
“QUEM CONTA UM CONTO ACRESCENTA UM PONTO...” 

Num desafio ímpar lançado a quatro escritores 

nacionais, o repto é feito para que dediquem 

um dia a escrever um conto, mas… deixem 

que o próximo acrescente um ponto. 

Pedimos ao primeiro escritor que faça a viagem 

até Aveiro na CP e assim lance o conto do dia, 

escrevendo as primeiras linhas ou páginas de 

uma estória que gostávamos que não tivesse 

fim. 

O segundo escritor terá de pegar no conto 

do primeiro e dar-lhe o caminho que mais o 

entusiasma. E assim sucessivamente até ao 

quarto escritor. 

Esta acção marcará para o futuro o dia da 

gastronomia comemorado em Aveiro e dar-

lhe-á corpo e registo escrito para memória 

futura para além da passagem do tempo 

lembrando o que foi feito no decorrer de 2016.

  “... dar-lhe-á corpo e 
registo escrito para 
memória futura...”
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UMA EXPOSIÇÃO QUE SE COME E QUE SE BEBE

O Dia Nacional da Gastronomia Portuguesa 

teve, também, uma vertente cultural que se 

alimenta dos talentos do país.

Numa acção diferenciadora, vários criativos 

foram convidados a trabalhar produtos que 

resultaram numa instalação onde pudemos 

ver que a gastronomia também é Arte: 

queijos; enchidos; azeitonas; azeite; frutas; 

vinho e pão foram alguns dos elementos que 

se transformaram em objectos culturais e 

icónicos. 

No final, num grande momento de bodo 

colectivo tudo foi degustado pelos visitantes 
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percebendo-se que a gastronomia é arte e 

cultura que todos os dias saboreamos.

Esta partilha colectiva foi um momento salutar 

na criação de laços entre todos os participantes 

dando coesão e lembrando a importância da 

saudável convivialidade que a mesa sugere. 

E uma forma fantástica de terminar o Dia 

Nacional da Gastronomia em grande.

Para o ano há mais!

  “... numa instalação onde pudemos ver que 
a gastronomia também é Arte...”
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APRESENTAÇÃO DO LIVRO
“A MINHA VIAGEM POR PORTUGAL”

OLGA CAVALEIRO
LISBOA, 05 JULHO 2016

Esta foi a minha viagem por Portugal. 

Uma viagem onde os sentidos estiveram em 

permanente alerta e me deixaram impressões na 

solidão da escrita. Foi a procura do singular, do 

autêntico, do genuíno, do diferenciador.

O denominador comum era a gastronomia, 

mas o caleidoscópio deu-me uma visão sempre 

diferente consoante a geografia natural e 

humana. 

Foi uma descoberta que me fez crescer água na 

boca, pois a cada tema que tinha de pesquisar 

acresciam descobertas fantásticas sobre o porquê 

de determinado produto ou receita.

Afinal, tudo tem uma razão ser e na alimentação 

nada é por acaso. Aliás, a pesquisa deu-me a 

certeza que a gastronomia é o resultado da arte e 

do engenho de com pouco fazer o muito, da fuga 

em frente, da necessidade de todos os dias ter 

comida sobre a mesa, de alimentar uma família. 

É, por isso, alimento do pobre, do remediado e 
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mais me apaixonou. Este foi o meu doce. 

Mas tantas descobertas surgiram. Relevo as 

raças autóctones, não só pelas características 

dos animais e pela sua ligação à geografia, como 

também pela relação plena e convicta com os 

homens.

Ao ler os registos etnográficos, quase choramos 

ao perceber que homem e animal conjugam-

se numa relação de forças onde nem sempre o 

sacrifício cabe ao animal, mas em cada animal 

sacrificado é também um pouco do homem que 

é sacrificado também.

Por isso, se percebem as lendas, as histórias, os 

tributos em que homem e animal se preenchem 

e quase um é o prolongamento do outro. Lindo!

Os buchos. Esse imenso mundo onde à 

criatividade humana se junta a riqueza ou 

pobreza da alimentação. Através dos buchos 

do rico numa mesa tão diversa quanto colorida e 

aromática apesar da frugalidade. 

Mas a gastronomia é também a festa da 

comunidade, a abundância de um dia que 

contrasta com os restantes.

É momento de partilha em que se esquece a 

rotina alimentar da contenção.

É a festa à divindade, é a oferta aos deuses, aos 

santos, a Deus.

É pôr o pão e o vinho sobre o altar e agradecer a 

dádiva divina da alimentação. Numa troca com 

o etéreo a matéria adquire importância, quase 

como se o alimento fosse imprescindível a uma 

existência divina.

É a sacralidade imposta pela dependência 

humana da dádiva alimentar.

Nesta viagem por Portugal, este foi o tema que 
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viajei por um Portugal que não conhecia, não 

a paisagem, mas as pessoas.

É preciso conhecer como as pessoas 

se alimentavam para as conhecermos 

verdadeiramente, como enganavam a fome 

com o pouco, como engalanavam a mesa 

com uma arte singular e feita com o que as 

rodeava, como enfeitiçavam os convidados 

com os sabores tecidos e urdidos numa 

cozinha onde a abundância era a do saber, 

da conjugação perfeita entre os sabores, do 

equilíbrio necessário entre a intensidade do 

sabor e a necessidade da digestão.

Os buchos, um tema com toda a certeza 

a descobrir na riqueza da gastronomia 

portuguesa. 

Há muitas maneiras de viajar. Tudo depende 

qual ou quais dos sentidos estamos mais 

predispostos a usar e tudo depende com 

quem viajamos.

Uma visita solitária e introspectiva incita-nos 

a uma relação mais próxima com o território, 

pois a nossa atenção prende-se em pequenos 

pormenores e deixamo-nos seduzir por um 

certa intimidade com a paisagem.

Uma viagem com outros faz-nos viver o 

território na boa convivialidade. Esta foi 
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sua autenticidade. 

Esta foi a minha viagem por Portugal. 

À mesa descobri a geografia, conheci as 

pessoas, senti o cheiro da cozinha, escutei 

os lamentos da fome, vibrei com o bulício 

da festa, encontrei os afectos que ligam as 

famílias há tantas gerações, deixei-me seduzir 

pelo inusitado.

Em suma, à mesa senti o nosso imenso Portugal. 

      

Olga Cavaleiro

uma viagem feita na dialéctica da solidão 

e da partilha. Solidão pelo recolhimento 

necessário a uma pesquisa intensa e a uma 

escrita profícua. Partilha pela viagem que 

traduz as boas amizades que tenho em cada 

um dos cantinhos de Portugal.

Escrevi sobre os amigos para os amigos. 

Na altura da escrita, foi o rosto de cada um 

que prevaleceu na minha mente, foram eles 

que sugeriram as palavras, que me deram 

o aconchego de me sentir uma entre eles, 

que me deram a doce sensação de me sentir 

incluída na paisagem, no território, no grupo 

de pessoas que defende a plenos pulmões a 
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REPRESENTAÇÕES
Capítulos Confrarias Federadas
ABRIL

01|09 de Abril 
Confraria das Almas Santas da Areosa e do Leitão

  

02|09 de Abril
Confraria Gastronómica dos Aromas e Sabores Raianos

03|16 de Abril
Confraria do Chá Porto Formoso

04|22 a 25 de Abril
Confraria Gastronómica da Madeira

05|23 de Abril
Confraria do Queijo de S. Jorge

06|30 de Abril
Real Confraria da Cabra Velha
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REPRESENTAÇÕES
Capítulos Confrarias Federadas
MAIO

07|07 de Maio 
Confraria dos Ovos Moles de Aveiro  

08|07 de Maio
Confraria do Cabrito Estonado de Oleiros

 

09|14 deMaio
Confraria Gastronómica do Mar

10|14 Maio
Confraria dos Gastrónomos da Região de Lafões 

11|21 de Maio
Confraria dos Vinhos Transmontanos

12|28 de Maio
Confraria Gastronómica da Amadora

13|28 de Maio
Confraria da Marmelada de Odivelas
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REPRESENTAÇÕES
Capítulos Confrarias Federadas
JUNHO

14|04 de Junho
Confraria Gastronómica da Gândara  

15|04 de Junho
Confraria Gastronómica do Arroz de Aba de Cinfães 

16|04 de Junho
Confraria do Pão, da Regueifa e do Biscoito de Valongo

17|11 de Junho
Confraria Gastronómica o Moliceiro 

18|12 deJunho
Confraria do Mel - Macedo de Cavaleiros

19|18 de Junho
Confraria Gastronómica do Concelho de Ovar

20|25 de Junho
Confraria da Broa de Avintes

21|25 de Junho
Confraria Gastronómica da Maçã Portuguesa
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PRÓXIMOS EVENTOS

27/Confraria do Presunto e da Cebola do Vale do Sousa

  AGOSTO

SETEMBRO

17/XII capítulo da Real Confraria do Maranho de Pampilhosa da Serra

24/X capítulo da Confraria das Papas de S. Miguel
Capítulo da Confraria Gastronómica de Sousel

OUTUBRO

01/Confraria dos Carolos e Papas de Milho - António Caramulo

08/ X Capítulo da Confraria do Bucho de Arganil
Capítulo da Confraria da Pateira

09/Capítulo da Confraria do Chicharo

15/Confraria da Doçaria Conventual de Tentúgal

22/ XI Capítulo da Confraria das Tripas à moda do Porto

30/ Confraria dos Gastrónomos da Região dos Açores
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SETEMBRO

APRESENTAÇÃO
O Curso é o único desta natureza a funcionar nas universidades portuguesas . A procura tem sido 
marcada pela heterogeneidade de proveniência geográfica e de formação académica dos estudantes. 
Estes aspetos fazem jus à singularidade do curso: multidisciplinar, estimulante, dinâmico e inovador. 

ObjETivOS
Lembrando o que sobre o vinho escreveu Miguel Torga , podemos dizer que na História da Alimen-
tação “cabe todo o possível”. Deste modo, o maior objetivo para todos os que abraçaram este projeto 
pioneiro, é transmitir a pluralidade de saberes que a vasta temática em apreço exige. Desde a época 
Romana até à Contemporânea, o estudante é convidado a relacionar a Alimentação com a Geografia, 
a Literatura, o Turismo, a Religião, o Cinema, a Medicina, a Gastronomia. 

SAídAS PROfiSSiONAiS 
Os resultados obtidos permitem afirmar que o Curso se reveste de uma forte importância, de reforço 
científico, para formadores, da área da Alimentação, ou licenciados, em Gastronomia, Turismo, Eco-
nomia ou História, conferindo-lhes competências para uma melhor opção profissional.    

MESTRADO AlimENTAÇÃO: fONTES, 
culTuRA E SOciEdAdE



|80| nona arte_junho 16

nona arte| FPCG | junho 2016


