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No dia 16 de Outubro, Dia Mundial da ALIMENTAÇÃO, a FPCG 
numa homenagem à gastronomia portuguesa lançou um 

desafio nas redes sociais: “Vamos trazer para a mesa a receita 
que há muito não se lembra”. “Dê-nos a sua melhor lembrança 
do sabor de outrora!”

As reacções foram extraordinárias e vale muito a pena recordar...

“AS MELHORES LEMBRANÇAS DOS 
SABORES DE OUTRORA”
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Na lembrança do Chef Valdemar Onofre estão os marmelos assados na fornalha 
do Alambique da aldeia. A acompanhar pinhões das pinhas abertas no calor da 
dita fornalha.

Muitas vezes como forma de passatempo/subsistência, apanhava marmelos e 
pinhas mansas. Em frente à escola primária da minha aldeia existia um alambique 
que laborava a produzir “cachaça”. Assim, aproveitava as fornalhas para assar 
marmelos e para abrir as pinhas e comer... memórias boas de cheiros, aromas e 
paladares.

Comia-os sem açúcar e os pinhões iam a seguir ... Quando o Alambique trabalhava 
era uma junção de aromas, o da extração da cachaça, o do marmelo a assar e o do 
abrir das pinhas, perfumes que se entranharam e não mais se esquecem.

Diz Valdemar Onofre que gastronomia é partilha.

A LEMBRANÇA DE VALDEMAR ONOFRE…
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ARROZ COM CAMARÃO

Ingredientes
240g de arroz agulha
2 dente de alho
1 cebola média
3colheres de sopa de azeite
1 ramo de cheiros
1 cenoura
6 tomates maduros pelados
150g de ervilhas
Sal q.b.
1 cálice de vinho branco
Pimenta preta moída na hora q.b.
120g de parmigiano reggiano ralado na hora(opcional)
1 colher de sopa de coentros picados.
De 4 a 6 camarões por pessoa (depende do tamanho dos camarões utilizados)

A LEMBRANÇA DE EUNICE MONTEIRO PINTO…

Preparo

Descascar os camarões. (temperar com sal, pimenta moída q.b. e raspa de 1 limão) e 
reservar.

Coloque numa panela 1,2l de água, as cabeças dos camarões, 1 dente de alho, o ramo 
de cheiros. Pôr a ferver o caldo 30min (fogo médio).

Quando estiver pronto deve ser coado, voltar a ferver colocar o arroz para cozer nesse 
caldo. (15min). Assim que o arroz estiver pronto deve escorrer.

Enquanto coze o arroz, tirar a polpa do tomate e juntar ao cálice de vinho e deixar 
repousar;

Numa panela regar o azeite, acrescentar a cebola e o alho devidamente picados, 
quando a cebola estiver translúcida colocar os tomates cortados em cubos e deixar 
ferver em fogo médio por 10min, a seguir juntar o cálice de vinho coado, as ervilhas, os 
camarões, tapar a panela deixar cozer 1 a 2 min. Retificar o sal e a pimenta.

Com o molho já finalizado, acrescentar o arroz, o queijo ,e os coentros .

Misturar tudo muito bem.

E está pronto a servir.
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GALINHA CORADA NO FORNO.

Ingredietes:

1 Galinha do campo
Sal q.b.
Pimenta em grão
5 dentes de alho
100 gr de manteiga
Açafrão ou colorau q.b.

A LEMBRANÇA DE RAQUEL MOREIRA …

Preparo:

Limpe e lave a galinha. Coza-a inteira em água abundante, sal e uns grão 
de pimenta (pode ser substituída por algumas sementes de malagueta).

Deixe cozer lenta e demoradamente em lume brando.

Quando estiver cozida retire-a da água e coloque-a num tabuleiro de ir ao 
forno e à mesa.

Tempere a galinha inteira com umas nozinhas de manteiga, alho picado e 
um pouquinho de açafrão ou de colorau. Regue com um pouco da água 
de cozedura, recolhendo a gordura à superfície com uma colher.

Leve ao forno a 180ºC. Vire de um lado e de outro e volte a regar com o 
caldo até atingir um tom dourado.

Acompanhe com batatas fritas às rodelad e esparregado ou salada de 
alface.

É um prato dos dias felizes de festa, preparado e degustado com tempo e 
com afecto, e em boa companhia.

Uma versão desta receita pode ser encontrada no livro Receitas de Reis e 
Pescadores, de Raquel Moreira & Cláudia Silva Mataloto (Casa das Letras/
Leya, 2017, p.136)
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A Sandra Silva que é nutricionista quis partilhar connosco esta receita de um Bolo 
de Noz que, diz ela, todos adoram comer na Noite e Natal.

Natal é mesa, família, é memória que se renova todos os anos.

A LEMBRANÇA DE SANDRA SILVA…
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Chegam as vindimas à Cozinha: Papas de Vinho Doce

Reduz-se vinho doce (no Minho era morangueiro) no qual se cozinha farinha de 
milho - branco, amarelo, mais fina ou mais grossa conforme a casa e os gostos.

Sugestão: Servidas com queijo da Serra da Estrela e pêra bêbada (feita no mesmo 
vinho) às quais se adiciona um toque de hortelã.

A LEMBRANÇA DE MARGARIDA BESSA REGO…
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As Fatias de Parida da minha Mãe

A minha mãe é o colo, o regaço, o sorriso que é sempre doce, a comida quente 
numa cozinha que não pára tal é a permanente entrada e saída de pessoas. Todos 
gostam, todos procuram, todos saboreiam as sopas, o arroz doce, as pataniscas, 
os assados, tudo...

A minha memória é a das Fatias de Parida que encontrava sobre a mesa depois de 
vir da escola primária de Tentúgal. Para mim era dia de festa encontrar aquele pão 
frito a cheirar a açúcar e canela.

Mesmo antes de entrar em casa, já conseguia sentir aquele cheiro que me fazia 
adivinhar as fatias de parida.

Pão duro demolhado em leite e passado por ovo que era frito. Depois era envolvido 
em açúcar e canela e comia se sem pensar em mais nada. Só mais tarde percebi 
que fatias de parida eram rabanadas. Na cidade, eram assim chamadas. Mas, para 
mim serão sempre as Fatias de Parida que a minha mãe fazia naquelas tardes frias 
de inverno.

Ainda hoje lhe peço para as fazer. Ainda hoje me regalo.

A LEMBRANÇA DE OLGA CAVALEIRO…
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Parrameiros (Alcaria)/Resulho (Arrimal)/Repetelo 
(Mendiga)

Receituário, Tradições, Costumes e Memórias 
Gastronómicas de um doce típico do concelho de Porto 
de Mós

Conhecido em diversas zonas do concelho de Porto 
de Mós, com diferentes nomes, nomeadamente nas 
localidades de Alcaria como Parrameiros, Arrimal como 
Resulho e Mendiga como Repetelo, estes caracterizam-
se por serem pequenas broas tendidas que iam a cozer 
na “boca do forno” a lenha, em cima de uma folha de 
couve e que se “esparrameiravam” ao calor.

O Resulho, uma espécie de pão/broa doce, era mais 
usual no inverno e conforme a disponibilidade dos 
ingredientes existentes para o fazer. Isto, devia-se ao 
facto de no verão endurecer mais, e como servia de 
mantimento para os agricultores quando se deslocavam 
para a lavoura, neste caso da aldeia para a serra, tornava-
se muito duro e seco.

Este doce serve como reaproveitamento das sobras da 
massa do pão, à qual se junta farinha de milho, azeite, 
açúcar amarelo, e numa versão mais recente, ou seja, 
nos dias de hoje, adiciona-se também canela ou erva 

doce. Estas especiarias não eram utilizadas para o 
Resulho nos tempos mais antigos, porque não haviam 
e eram escassas na maioria das casas serranas. A adição 
de farinha de milho, confere neste doce particular uma 
crosta parecida com a da broa de milho.

O Resulho, apresenta um formato irregular e achatado, 
sabor único e divinal, e aspeto húmido por dentro, 
devido ao azeite, e consistente, crocante e apetecível por 
fora. Isto é a prova viva e genuína, de que com pouco se 
faz muito, e com certeza que as gentes portomosenses o 
conseguiram fazer e passar de geração em geração, não 
só nos tempos ancestrais, como modo de sobrevivência, 
conforto e saciedade, como também na atualidade, de 
forma a não quebrar este tipo de tradições, saberes e 
sabores.

Uma doce tentação preparada pelas mãos antigas 
do saber, as mãos das avós, que proporcionam aos 
paladares dos mais novos a sensação de adoçar a boca 
com mais uma das riquezas e memórias do património 
gastronómico português, sem conta, peso nem medida.

A LEMBRANÇA DE LEONARDO SOUSA…
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PAPAS À LAVRADOR COM FARINHA DE MILHO E 
NABIÇAS
DO TEMPO DOS MEUS PAIS

Preparação:
Numa panela deitar água a ferver, juntar uma colher 
de chá de sal e duas de sopa de azeite.
Juntar nabiças migadas (mais grosso do que a couve 
do caldo verde), juntar o feijão manteiga ou vermelho 
a gosto (tudo isto era de acordo com o número de 
pessoas do agregado familiar e da fartura que a terra 
dava) e deixar cozer.
À parte fazer a Calda da farinha
Colocar numa caçarola 6 (mãos cheias de farinha de 
milho), misturar água quente até desfazer a farinha, 
deixando uma papa, bem desfeita e macia.
Depois das nabiças e o feijão estarem cozidos, vamos 
juntando a calda da farinha, mexendo sempre, sem 
deixar criar grumos.
As papas, vão cozendo e vão-se provando para ver o 
tempero e a espessura das mesmas.

A espessura é ao gosto das pessoas.

Se se pretenderem mais finas, leva mais água, se se 
pretenderam mais grossas, não levam tanta água.

Ingredientes:

• Água a ferver
• Sal
• Azeite
• Nabiças, couve nabiça ou couve galega (dependia da 
época do ano)
• Feijão manteiga ou vermelho
• Farinha de milho
• Água quente até desfazer a farinha
Nota:
Este era um prato que dava muita fartura.

Em casas mais pobres, não se acompanhava com mais 
nada e deixavam-se mais grossas para fazer fartura.

Em casas mais abastadas, já ficavam menos grossas 
para não “encher” muito e depois acompanhavam-se 
com pataniscas de bacalhau ou rojões, de acordo com 
as condições de vida (económicas) de cada casa.

Falta dizer que estas papas eram feitas numa panela 
de ferro fundido de três pernas.

A LEMBRANÇA DE MANUEL MARQUES…
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... desafio da Presidente da Federação Portuguesa das Confrarias Gastronomicas, 
Dr. Olga Cavaleiro, para recordar algo esquecido mas que permanece na nossa 
memória gustativa...

No frio da tarde daquele 24 de Dezembro pairava no ar um aroma que apetecia 
tragar...

Aproximei-me da cozinha e vi um vulto debruçado sobre o fogareiro a petróleo, 
no qual uma frigideira ia aloirando uns bolinhos alaranjados...

Era a Avó Arminda a fritar os seus inigualáveis Bilharacos...

Depois daquele Natal a mesa da consoada voltou ano após ano a ter bilharacos 
mas não como aqueles...

Joao Carlos Breda - Confraria Enogastronómica Sabores do Botaréu

A LEMBRANÇA DE JOÃO CARLOS BREDA…
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O SARAPATEL DA MINHA AVÓ

Neste Dia Mundial da Alimentação, 
gostava de poder partilhar uma 
receita do Alto Alentejo, que me 
transporta aos domingos de Páscoa, 
passados em casa da minha querida 
e saudosa avó materna.

Dotada da habilidade caraterística 
dos alentejanos em converter 
ingredientes simples em iguarias 
divinas, com ela aprendi que do 
cabrito, assim como de outros animais e alimentos, tudo se aproveita.Rapidamente, 
viajo no tempo e vem-me à memória o aroma dos cominhos oriundo do Sarapatel que 
ferve no fogão, enquanto o cabrito assa no forno, lentamente. 

O Sarapatel da minha avó, que em família perpétua e continuamos a designar por ‘sopa 
dos miúdos’, não é mais do que a fressura (ou vísceras) do cabrito, a qual é cortada 
em pedacinhos e refogada em cebola e azeite. Tempera-se com sal. Ao refogado vai-se 
acrescentando água e cominhos, deixando cozer e apurar. A este caldo poderá ainda 
acrescentar-se o sangue esfarelado do cabrito. Em cada prato e ao paladar de cada um, 
espera-nos pão duro, hortelã e laranja.

Trata-se de uma conjugação simples de elementos que confere ao caldo um aroma e 
sabor divinais. Sempre que é possível, tentamos replicar a receita. Infelizmente, para 
mim já não tem o mesmo gosto, pois falta-lhe um ingrediente secreto essencial: uma 
pitada de amor de avó!

A LEMBRANÇA DE SÍLVIA TAPADINHAS

 AMARAL CUNHA…

“Sodos, os bolos simples da minha infância, sabem a lembranças, sabem à lenha 
de pinho e de oliveira que crepitava na generosa lareira da cozinha da avó, 
sabem às noites de sexta-feira santa quando estes bolinhos eram religiosamente 
amassados, uma mistura de ingredientes simples: ovos, azeite, açúcar, farinha, 
aguardente, leite, a soda e o fermento, sem os quais era inconcebível festejar o 
domingo de Páscoa. 

Na mesa cuidadosamente preparada para receber o compasso, não podia faltar 
um açafate coberto de um lindíssimo pano de linho bordado repleto destes 
bolinhos em forma de pequenas pirâmides e coroados com uma mistura de gema 
e açúcar que os deixava mais bonitos.

Essa era a minha tarefa, pincelar os bolinhos cuidadosamente moldados 
pelas talentosas mãos da avó Conceição e claro da avó Nazaré que não perdia 
oportunidade de emendar a tarefa de cada um de nós, para ela os sodos tinham 
que atingir o ponto da perfeição suprema e não se compadecia com bolinhos mal 
tendidos ou mal pincelados sob pena de voltarmos a repetir tudo de inicio, era a 
ditadura do bolinho de soda!!!

Os sodos são memórias de correrias até ao forno comunitário, são memórias da 
espera que o forno atingisse aquela temperatura perfeita que não queima mas 
que permite que os bolinhos cresçam e se tornem douradinhos, era um corropio 
a colocar e retirar tabuleiros, verificar a cozedura, tudo obedecia a um ritual que 
nenhum de nós ousava sequer contestar.

Hoje tento fazê-los com a receita da avó Conceição mas o sabor nunca fica o 
mesmo, faltam as mãos que amassam, falta a pitada a mais ou a menos, falta 
a lareira e a cozinha da avó, falta o forno a lenha, faltam as gargalhadas que 
resultavam daquela liberdade de correr pelas ruas escuras da aldeia para ver o 
forno a cozer os maravilhosos sodos.

A LEMBRANÇA DE MARTA GASPAR…
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Caldo de grão em panela de 3 pernas. Um obrigado à minha avó.

Não sei se era da água ou “do que a terra dava”. O grão era colocado de molho e 
cozido. A couve acabada de colher no quintal. A batata “daquela qualidade” e sem 
grandes químicos. A carne de porco saia da salgadeira e cozia juntamente.

Ao lume, numa panela de 3 pernas onde já a água fervia, suponho (porque o 
caldo era a minha avó que o fazia) que se colocava a carne de porco juntamente 
com as batatas e algum grão (cozido no dia anterior e demolhado uns dias antes). 
Naqueles tempos o tempo corria com outros vagares.

Após estarem bem macias e ligeiramente a desfazer, as batatas e o grão eram 
esmagados grosseiramente com uma escumadeira e um garfo.

Juntava-se a couve e mais grão e cozinhava até que os sabores se misturassem.

O caldo quente preenchia-nos o fim do dia a escutar as histórias à volta do calor 
da lareira. Lembro-me que cada colherada aconchegava e saciava o estômago e 
o paladar.

Acompanhava com uma fatia de pão Pinhel. Um grande pão redondo de trigo, de 
quilo, branco, com um miolo fofo como bolo e côdea estaladiça. Uma tentação.

Julgo que a receita é banal e poderá ser diferente noutras paragens. Mas era o 
caldo, o calor e a companhia que ainda hoje me provocam o brilho nos olhos.

A LEMBRANÇA DE CARLOS SANTOS…
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CÃES DO MARCO

São uns doces, de cariz popular e de tradição em Marco de 
Canaveses. Muito vendido nas festas e romarias, e nas feiras 
do Marco.

Este doce, os Cães, serviam de oferenda aos filhos e netos, 
pela recompensa de se terem portado bem durante a 
ausência dos pais ou avós, aquando da sua ida a feira, para 
fazer as suas compras, ou tratar de negócios. Os meninos 
ficavam por casa, enquanto os pais ou avós de deslocavam 
ao centro da cidade a feira. Era uma forma de os alegrar, 
recompensar.

Felizmente ainda hoje esta tradição se faz notar nas feiras, 
festas e romarias em Marco de Canaveses. São um verdadeiro 
sucesso, não sei é afirmar se os meninos se portavam sempre 
bem, o que é certo é que recebiam sempre os cães dos seus 
familiares.

E assim se conta mais um pormenor das tradições 
alimentares do nosso Portugal e mais concretamente de 
Marco de Canaveses.

A LEMBRANÇA DE LUÍS BRÁS…
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AS SOPAS QUE LEVANTAVAM UM MORTO.

Sopas adubadas, farinha mandioca com larocas ou 
avantajados pastelões, na altura sem bacalhau, hoje 
pataniscas com bacalhau, mas abordarei neste Dia da 
Alimentação, as sopas de cavalo cansado.

Nesta hoje Vila de Valadares, outrora aldeia, terra de 
agricultores de espigas medalhadas no Palácio de 
Cristal, de boas pencas e couves-galegas, também as 
tinha e muitas famílias faziam-nas e algumas ainda 
hoje o fazem.

Na minha família da minha bisavó materna, que me 
deixa saudades, também se faziam de quando em vez, 
estas e as sopas secas, estas mais adocicadas.
E a recordação que tenho de todas estas receitas são 
maravilhosas.

Há quem queira atribuir a denominação “sopas de 
cavalo cansado” a uma prática antiga de dar o alimento 
assim chamado aos animais para recuperarem de 
energias perdidas: Na época das carruagens, nas 
aldeias de Portugal, quando nas pousadas não havia 
cavalos descansados para substituir e continuar a 
viagem, davam estas sopas com vinho e açúcar para 
os animais, que os deixavam refrescados e cheios de 

energia.
E estes não se faziam rogados e a expressão ficou e foi 
reportada para a alimentação humana, geralmente de 
famílias menos abastadas, pobres mesmo.
A sopa de ou do cavalo cansado é uma triste lembrança 
de tempos difíceis.

Muitos agricultores não tinham abundância de 
alimentos e davam a seus filhos, por vezes a primeira 
refeição do dia, pedaços de pão embebidos em vinho 
tinto numa tigela.

A sabedoria popular diz que a mistura dava forças 
e condições para as crianças enfrentarem o dia de 
trabalho.
Hoje, a sopa de cavalo cansado é servida em 
muitos lugares de uma forma diferente, como prato 
gastronómico, com canela e açúcar ou mel.

Como preparar uma sopa do cavalo cansado
Pra ingredientes é suficiente, o vinho verde tinto, mel, 
gemas de ovo, pedaços de pão

Para preparar, Numa malga ou tigela, coloque o vinho. 
Em seguida, adicione o mel e as gemas de ovo. Mistura-
se tudo muito bem e coloca-se o pão esfarelado, como 
por exemplo broa de milho ou pão de trigo.

Em suma hoje voltamos ao antigamente, o que era 
bom, ficou esquecido e foi revitalizado, como por 
exemplo as tascas ou tascos, camponeses nortenhos 
tinham (e muitos ainda tem) uma vida dura, repleta de 
trabalho e pouco dinheiro até para a refeição.

Um fortificante bem conhecido deles era a sopa de 
cavalo cansado. Muitas vezes pela manhã, antes de 
encarar o trabalho, os lavradores colocavam torradas 
ou pão velho em um prato, embebiam com vinho tinto 
e assim ganhavam força para enfrentar o dia duro de 
trabalho. Hoje a sopa ainda existe e mesmo quem não 
passa dificuldade nenhuma acrescenta açúcar amarelo 
ou mascavado e canela ou paus dela e come a sopa 
com prazer. Pão recesso. Vinho é alimento! Sempre foi!
Primeiro comem-se, depois bebem-se.

Mas já as podemos degustar em abastados lares, em 
casas tradicionais da gastronomia de Portugal, feitas 
por cozinheiras e cozinheiros deste país lambareiro de 
coisas boas.

Sopas de cavalo cansado mais elaboradas, decoradas 
ao gosto da confeiteira.

A LEMBRANÇA DE ARMINDO COSTA…



TRADIÇÕES ALIMENTARES DE NATAL 
PELO MUNDO

PERU

No Peru logo a partir do inicio do mês de Dezembro 
as Igrejas organizam as chocolatadas, uma das 
principais tradições natalícias deste país. Com 
ingredientes oferecidos pela população preparam 
chocolate quente e PENETONNE que distribuem 
pelos mais carenciados.
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ARGENTINA

As semelhanças com o nosso bolo-rei não se ficam só 
pela aparência. Neste país sul-americano, a tradição 
diz que no Natal se come à sobremesa ROSCON DE 
REYES, um bolo de frutas cristalizadas.

SUÉCIA

Na Suécia a refeição de natal é um verdadeiro 
banquete onde se inclui praticamente toda a comida 
típica do país, desde peixe, carnes frias, salsichas, 
batatas cozidas e salada de beterraba. À sobremesa 
come-se RISGRYNSGROT, um pudim de arroz com 
canela. Tal como na Dinamarca, esconde-se uma 
amêndoa no pudim e quem a encontrar tem um 
presente.
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ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Aqui o peru é rei. Na noite de 24 de Dezembro, todas 
as famílias se reúnem à mesa para celebrar o Natal 
com peru assado acompanhado de verduras. Para a 
sobremesa é habitual haver BOLO DE GENGIBRE em 
forma de casinha (GINGERBREAD HOUSE) que serve 
também de elemento decorativo.

ETIÓPIA

Neste país africano o costume é comer DORO WAT, 
um cozido de carne bastante condimentado, servido 
com INGERA, um pão de massa leve e esponjosa.
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DINAMARCA

A tradicional ceia de Natal inclui carne de porco 
assada, batatas cozidas e molho. A sobremesa típica é 
o RISENGROD uma espécie de arroz doce, segundo a 
tradição coloca-se uma amêndoa inteira no meio do 
pudim e quem a encontrar recebe um presente.

POLÓNIA

Aqui a ceia é composta por doze pratos que 
simbolizam os apóstolos de Cristo. Inclui BORSCH 
que é uma sopa de beterraba, servida com USZKA um 
bolinho recheado de carne.
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LITUÂNIA

A Lituânia também segue a tradição dos 12 pratos. 
Uma dessas iguarias chama-se KUCIUKAI e trata-se 
de uma espécie de biscoitos feitos com sementes de 
papoila. Podem comer-se simples mas muitas vezes 
são servidos com leite “temperado” com sementes de 
papoila.

FRANÇA

O famoso BOUCHE DE NOEL ou Tronco de Natal é a 
sobremesa que não falta em nenhuma mesa francesa.
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ESPANHA

Em Espanha a ceia de Natal varia bastante conforme 
a região, sendo possível encontrar paella, marisco ou 
cordeiro assado. No entanto, há algo comum a todo o 
País, é o famoso TURRON. Em todas as casas se come, 
mas a receita pode também, variar de região para 
região.

INGLATERRA

Aqui o doce tradicional é o CHRISTMAS PUDDING, um 
bolo feito de uvas passas, frutos secos, noz-moscada, 
gengibre, canela e banha. Antes de comer deve regá-
lo com brandy e por a arder até queimar todo o álcool.
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GRÉCIA

MELÓMAKARONO é o doce típico no Natal grego. 
É uma bolacha frita com farinha, azeite e mel e 
polvilhada com pequenos pedaços de avelã.

FILIPINAS

Uma das iguarias mais apreciadas no natal é o PUTO 
BUMBONG, um arroz roxo, servido com coco ralado 
adoçado com açúcar de cana..
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REPÚBLICA CHECA

Neste país em todas as casas deve haver VÁNOCKA, 
um pão doce recheado com uvas passas. A ceia 
tradicional inclui ainda carpa com salada de batata, 
chucrute e sopa de peixe.

ROMÉNIA

Neste país o jantar de Natal é muito complexo, 
composto maioritariamente por pratos de carne. 
Um dos mais típicos é o SARMALE, rolos de repolho 
recheados com carne e arroz e cozido.
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MÉXICO

Na foto vemos os BUNUELOS, um dos doces típicos 
natalícios do país. É um bolinho de massa lêveda frito 
com sabor a anis polvilhado com açúcar e canela.

CABO VERDE

 Nos países africanos de língua portuguesa as 
tradições gastronómicas de Natal assemelham-se às 
portuguesas. No entanto, em Cabo Verde, o habitual é 
servir no jantar de 24 de Dezembro o cabrito ou peru 
assado. À sobremesa come-se doce de coco e pastéis 
de milho.
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ALEMANHA

O LEBKUCHEN ou pão de gengibre é um dos doces 
típicos de Natal na Alemanha. Além de deliciosas, 
estas bolachinhas promovem o convívio familiar, são 
preparadas em casa muitas vezes com a ajuda dos 
mais jovens.

FINLÂNDIA

Tipicamente come-se presunto acompanhado de 
mostarda, pão e batata, cenoura ou nabo cozidos. O 
que não pode faltar na mesa é GLOGG, uma espécie 
de vinho quente, feito com vinho e especiarias.
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CONFRARIA DA CASTANHA
Entrevista
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1. de FoRma sucinta deFina as linhas mestRas do PatRimónio 
cultuRal gastRonómico, ou de PRodutos que a conFRaRia da 
castanha PReseRva, investiga e divulga.

– A Confraria da Castanha cuja circunscrição territorial de 
intervenção definída como “Soutos da Lapa”,  produtora 
da castanha “Martainha”, (DOP), olha a “Castanha” 
como um produto cultural utilizado na alimentação 
desde tempos ancestrais. Estende a sua atenção ao 
“Castanheiro”, árvore-mãe, procurando compreendê-lo e 
explicá-lo no quadro da sua ampla serventia.

2. como PodeRia aPResentaR a vossa conFRaRia?

– Agremiação de matriz cultural cujos Estatutos lhe 
definem uma vasta área de intervenção no que respeita 
ao específico objecto – a castanha – produto alimentar 
de grande expressão desde um longuíssimo passado, 
susceptivel de encontrar modernas fórmulas de consumo 
e valorização para cujo propósito concorre cumprindo o 
articulado da sua lei de base.

3. sinteticamente exPlique a imPoRtância do vosso PRoduto na 
alimentação e na gastRonomia da comunidade, da Região, do País 
e/ou de outRos Países.

– A castanha foi, em termos históricos, alimento 
primordial na dieta das comunidades que habitaram o 
território abrangido pela designação “Soutos da Lapa”. 

Ampliou-se o seu uso à alimentação familiar dos porcos 
em vésperas de serem sacrificados. Utilizava-se crua, 
cozida, assada em regime familiar ou na ritualidade dos 
Magustos comunitários.

Utilizava-se seca ou pilada em suculentos caldos para 
trabalhadores. E em farinha, cozinha de forma artesanal, 
em falachas.Hoje é alimento subsidiário na alimentação, 
na região, cozida, assada, tornando-se componente em 
diversos pratos de peixe, caça ou carne, configurando 
largo uso na doçaria, como matriz recente e na feitura de 
pão. Utlizada já em gelados.

A procura deste produto é intensa na região, por naturais, 
no país, através de circuitos já estabelecidos e encontra 
absoluta procura no estrangeiro (Itália, França, Brasil…) 
através de caminhos de exportação garantidos por 
uma Cooperativa Agrícola da região e por exportadores 
encartados.

4. exPlique abReviadamente a oRigem desse(s) PRoduto(s) e/ou 
esPecialidades culináRias. FoRam objeto de classiFicação e/ou 
ceRtiFicação? 

– Produto de utilização milenar. Existem ainda na 
região castanheiros com pelo menos mil anos de idade! 
Mantêm-se as especificações culinárias atrás referidas, 
largamente ampliadas. Certificada como DOP a castanha 
martaínha, não foi ainda certificada qualquer prática 
gastronómica que tenha por base a castanha.

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

práticas culinárias tradicionais é 
transversal ...”
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“... toda a acção desenvolvida pela Confraria em 
proveito do seu fruto nomeado, ou a colaboração com 

instituições...”

5. nos caPítulos levados a eFeito Pela conFRaRia da castanha, 
que PRoPósitos PRivilegiam?

– Congregar Confrades de outras Confrarias aos quais 
se revela toda a acção desenvolvida pela Confraria em 
proveito do seu fruto nomeado, ou a colaboração com 
instituições que se empenhem em idênticos propósitos 
e ao mesmo tempo apresentar o quadro gastronómico 
em valoração constante. Isto no habitual quadro da 
convivialidade do Capítulo, nas palavras de uma Lição 
Confrádica, no singular acto e testemunho da refeição 
confrádica partilhada.

6. PaRa além dos caPítulos enumeRe outRas atividades levadas a 
eFeito com RegulaRidade Pela vossa conFRaRia. 

– Presença efectiva em actividades dos Municípios 
dos Soutos da Lapa, tais a EXPODEMO, Festa da Maçã 
em Moimenta da Beira onde a Confraria da Castanha 
apresenta um Stand promocional ao longo de três dias;

Na Festa da Castanha, em Sernancelhe, com stand 
promocional e no Festival das Sopas onde apresenta 
sempre uma “Sopa de Castanha”; no Mercado Magriço, 
em Penedono, uma Festa de Castanha onde se apresenta 
com o seu stand promocional; e ainda na Feira da 
Castanha e Paladares de Outono,em Trancosocom seu 
stand promocional. Realiza almoços confrádicos por 
ocasião das efemérides citadas.

Publica anualmente um Boletim trimestral. Publicou um 
livro de Literatura infantil acerca da castanha e diversas 
pequenas edições acerca de produtos gastronómicos 

locais: Queijadas de Castanha, Ouriços de Castanha, 
Cavacas de Freixinho, Fálgaros da Tabosa). Integra júris 
de Concursos nas Festa da Castanha: Concurso da Melhor 
Castanha e Melhor Doce de castanha).
Sempre que possível intervém publicamente através da 
rádio e da TV.
.

7. a conFRaRia tem PRoduzido e Publicitado tRabalhos de 
investigação e PRomoção dos PRodutos e do ReceituáRio local e 
Regional?

- Os textos atrás referidos e contidos no Boletim trimestral 
e em pequenas brochuras. Apadrinhou a criação 
divulgação de uma “queijada de castanha” desenvolvida 
por Restaurante local.

8. descReva Resumidamente qual o imPacto dessas atividades, ações 
e tRabalhos junto da autaRquia, outRas autoRidades, comunidade 
local e Região.

A Confraria articula muitas das actividades com 
instituições locais como os Municípios, Cooperativas 
Agrícolas, Escola Profissional de Sernancelhe. Constitui-
se com todas estas corporações como força de pressão 
no sentido da valorização do produto, a castanha, 
actuando sobretudo na área cultural, aproximando-se 
das comunidades locais que por si possam ser tocadas.

9. a conFRaRia da castanha 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.

Referiram-se atrás as Festas-Feiras da Castanha e Maçã, 
de programação anual bem como o Festival das Sopas 
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em Sernancelhe. Presença em Programas da TV: Praça 
da Alegria, Sociedade Civil e Bolsa de Turismo de 
Lisboa (a convite de Câmara Municipal de Sernancelhe). 
Consideram-se de elevado valor promocional da 
Confraria e da sua acção que deste modo de alarga, 
valorando sempre o produto-base, a castanha e a região 
originária da mesma.

10. na sua oPinião o tRabalho desenvolvido Pela vossa conFRaRia 
é Reconhecido na comunidade e na Região?

- Sim. O trabalho é reconhecido e valorado, dada a 
múltipla presença no território.

11. a conFRaRia tem PaRceRias ou PRotocolos de cooPeRação com 
outRas conFRaRias e/ou FedeRações/associações de conFRaRias? 

Não tem. Actua de acordo com as circunstâncias, convites 
e efemérides.

12. no ano 2000, a gastRonomia Foi classiFicada como PatRimónio 
cultuRal imateRial. que consideRações Faz desta classiFicação?

- A gastronomia constitui-se, desde a origem do homem 
como o seu atributo cultural de mais amplo significado 
porque testado e apurado e enriquecido na feitura 
(técnicas e utensilagem), nos produtos e no comunitário 
acto da comensalidade ao longo dos séculos.

13. na sua oPinião Faz sentido PoRtugal aPResentaR uma 
candidatuRa da cozinha PoRtuguesa como PatRimónio cultuRal da 
humanidade?

- Porque não ficar pela Dieta Mediterrânica? Cada região 
deste pequeno país é tão rica que mereceria classificação!

14. como deFiniRia a gastRonomia PoRtuguesa?

- Congregadora.

15. que PaPel consideRa que a gastRonomia desemPenha na 
PRomoção tuRística do País?

- A gastronomia emparceira com a paisagem e com a 
história traduzida nos seus registos, os monumentos de 
Cultura Material e Imaterial. E esse jeito cativante de ser 
português sabendo receber. Com a gastronomia sempre, 
o simbólico pão e o vinho.

16. como seRia Possível conseguiR a inteRnacionalização da nossa 
gastRonomia?

- INão estará já internacionalizada através da presença de 
estabelecimentos do género implantados pelos nossos 
emigrantes e através da notícia que os turistas levam do 
país?!...
Cabe, o resto, aos Órgãos nacionais do Turismo.
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- Como define o ConCeito gastronomia?

Para além do seu significado tangível, isto é, arte ou modo de preparar os 
alimentos típicos de determinada região, para mim significa a identidade de um 
povo e a sua sabedoria na construção e desenvolvimento de uma alimentação 
equilibrada e, acima de tudo, sustentável!

- Qual a importânCia da gastronomia no Contexto da nossa soCiedade?

A gastronomia vai de encontro a duas grandes tendências da nossa sociedade: 
a primeira, a indulgência, isto é, a necessidade de todos termos uma comida 
de conforto que nos providencia um equilíbrio “emocional” e, a segunda, a 
sustentabilidade. Efetivamente, a gastronomia ensina-nos como é aproveitada e 
evidenciada a sazonalidade dos produtos, onde todo o receituário é composto 
por produtos da época. Prepara-nos também para o combate ao desperdício e 
para a economia circular ao reaproveitar todos os subprodutos ou até mesmo 
desperdícios existentes, reinventando-os em novos pratos e novos sabores. 

- Considera Que a gastronomia é devidamente aproveitada na divulgação do nosso 
país?

Julgo que ainda há muito trabalho a fazer na divulgação de todo o património 

 
Entrevista

ONDINA AFONSO



“... quebrar barreiras, perspetivar uma abertura à 
sociedade criando mais portais de contacto ...”
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gastronómico nacional. É claro que a nossa gastronomia 
não se resume ao bacalhau ou ao pastel de nata, que 
são os elementos mais conhecidos por esse mundo 
fora. A cozinha portuguesa tem muito mais para revelar, 
necessitando de estabelecer uma rede de divulgação 
externa que coloque a gastronomia portuguesa como 
uma referência a nível mundial. A nível interno terá 
também de ser feito um esforço de divulgação, dado 
não existir ainda um conhecimento profundo sobre a 
nossa riqueza gastronómica. 

- a diversidade gastronómiCa é, na sua opinião, faCtor 
de riQueza?
Claro que sim! É um fator determinante de riqueza pois 
é possível estruturar toda uma economia em torno de 
uma prática, conceito ou produto gastronómico. 

- ConheCe o movimento das Confrarias?
sim conheço!

- pertenCe a alguma Confraria?
Pertenço à Confraria da Doçaria Conventual de Tentúgal 
e à Confraria Ibérica da Castanha.

- Como entende o papel das Confrarias na nossa 
soCiedade?
Acredito que as confrarias possam ser o veículo principal 
na divulgação dos saberes gastronómicos, porém antes 
terão de quebrar algumas barreiras e abrirem-se mais 
ainda à sociedade!

 – na sua opinião, hoje em dia o Que move alguém a 
tornar-se Confrade?
Por afinidade a alguma região ou a algum prato ou 
simplesmente por um processo de afirmação social.

 –  Quais são, na sua opinião, os maiores desafios Que se 
ColoCam às Confrarias?
o maior desafio é quebrar barreiras, perspetivar uma 
abertura à sociedade criando mais portais de contacto 
ao longo do ano por forma a que passagem de 
conhecimento seja mais dinâmica e mais disponível 
à sociedade. Por outro lado, acredito também que 
na atual  sociedade seja difícil existir disponibilidade 
para participar, de uma forma ativa, em iniciativas que 
possam envolver tempo e também algum investimento.

- ConheCe a aCtividade da fpCg?
vou conhecendo pela voz da sua Presidente e pela 
proximidade que mantenho com ela!

- Qual a opinião sobre o trabalho desenvolvido?
é um trabalho de muita entrega pessoal e que precisará 
de mais voluntários para que a mensagem chegue cada 
vez a mais pessoas.
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Plano e Orçamento aprovado para 2020 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
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No dia 28 de Outubro, cumpriu-se mais um dos objetivos da Federação das Confrarias, a apresentação de Santarém 
como Cidade Anfitriã DNG 2020. Criar compromisso com a Região, levar o DNG a toda a comunidade local, foram os 
nossos propósitos com esta apresentação pública.

Com a presença do Sr Presidente da CM de Santarém, do Sr Presidente da EM Viver Santarém, das Edições do Gosto 
(produtora do evento) e de tantos parceiros e confrarias.

FNG - SANTARÉM

(APRESENTAÇÃO DO DNG 2020) 
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NOTÍCIAS

25 DE OUTUBRO

O lançamento do Guia Gastronómico do Diário As Beiras, Mesa ao Centro, foi 
apresentado na Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra com a presença de algumas 
confrarias da região. Criar consciência da identidade começa por atos simples.

21 DE NOVEMBRO

A Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas integrou a recém-constituída 
Comissão Nacional de Formação para o Turismo. Um reconhecimento da importância 
da gastronomia e do contributo que as confrarias podem dar na qualificação da 
formação para o turismo. Com uma agenda plural mas focada, percebemos que o 
Turismo de Portugal irá com a constituição desta Comissão levar a Formação a um 
patamar de excelência.

27 DE NOVEMBRO

30 anos de Chefe Cozinheiro do Ano. Um concurso a ditar nomes e protagonistas. Desta 
feita, Ricardo Luz a somar a todos os que o antecederam. Documentário 30 anos CCA, 
Um olhar de dentro para fora, a leitura de quem protagoniza o que se faz nas cozinhas 
e tem na mão a emoção que leva até à mesa. Interessante perceber a leitura de cada um 
acerca da cozinha portuguesa e das suas múltiplas cozinhas regionais.
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NOTÍCIAS CONFRARIAS

11 A 13 DE OUTUBRO – ALVAIÁZERE CAPITAL DO CHÍCHARO

Recriação de época do ato “malhar” o chícharo na eira. Confraria do Chicharo

12 A 13 DE OUTUBRO – XIII FESTIVAL GASTRONÓMICO DA ENGUIA – CONFRARIA 
GASTRONÓMICA “O MOLICEIRO”

A Confraria Gastronómica O Moliceiro, organizou mais uma vez o Festival Gastronómico 
da Enguia que decorreu nos dias 12 e 13 de Outubro no Cais do Bico na Murtosa, o 
programa incluiu para além dos saborosos pratos (Enguias fritas, caldeirada de enguias, 
sopa de enguias) confeccionados pelos Confrades desta laboriosa Confraria, passeios 
de moliceiro no Canal da Murtosa da Ria de Aveiro e visitas guiadas de bicicleta pelos 
trilhos do Natur Ria.
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12 DE OUTUBRO

O CICLO DA BROA – CONFRARIA DOS 
GASTRÓNOMOS DA REGIÃO DE LAFÕES

Notícias

O CICLO DA BROA EM SANTA CRUZ DA TRAPA 

UMA INICIATIVA DA CONFRARIA DOS GASTRÓNOMOS DE 
LAFÕES

O papel das Confrarias Gastronómicas passa necessariamente 
pela promoção, divulgação e defesa da Gastronomia Nacional 
nas suas particularidades territoriais e culturais. Na génese 
de toda a nossa gastronomia encontra-se obrigatoriamente 
o pão com todo o simbolismo cultural e religioso que a ele 
está associado desde as distantes origens da agricultura e das 
religiões. 

Reconhecendo a Confraria dos Gastrónomos de Lafões a 
qualidade e aspectos tradicionais ligados à produção da broa 
de milho em Santa Cruz da Trapa (onde a broa de milho apesar 
de industrializada mantém a característica de ser cozida em 
forno de lenha) decidiu organizar um encontro ligado ao Ciclo 
da Broa, honrando as características benéficas do produto mais 
popular nas mesas de todo o mundo, a sua ancestralidade, e 
homenageando os nossos padeiros que mantêm a tradição da 
cozedura em forno de lenha. 

O pão é peça fundamental na nossa alimentação diária ou 
como entrada ou como prato principal, em “sanduiche” ou 
acompanhando a refeição, bem como em algumas sobremesas. 
Este dia especial dedicado à Broa tradicional começou bem cedo 
pela manhã com a concentração de cerca de quatro dezenas de 
participantes no lugar do Calvário para um “mata-bicho” com 
broa acompanhada por mel regional e figos secos bem regados.

Depois foi organizada uma visita guiada a um moinho 
comunitário no lugar da Sobrosa onde o confrade Eduardo 
“Padeiro” explicou o funcionamento do mesmo e sistema 
comunitário de exploração, depois do confrade Carlos Almeida 
abrir o momento com uma breve História da Broa na região de 
Lafões. Segundo o Historiador Jorge Adolfo Marques na sua 
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obra “Lafões História e Património” a produção de cereais 
está comprovada na região de Lafões desde finais da Pré-
História, nomeadamente pelos vestígios encontrados e 
estudados no Castro da Sra da Guia (sementes de milho, 
outros cereais, foices de alvado em bronze, mós de rebolo, 
…) o que demonstra técnicas de cultivo e moagem para o 
fabrico do pão. 

Outro momento peculiar foi uma visita ao Poço Azul (por 
muitos ainda desconhecido), espaço de convívio e lazer 
regado por águas límpidas e em ambiente paradisíaco de 
luxuriante vegetação autóctone. 

O programa teve depois um ponto alto na visita à Padaria 
Edipão onde se escutaram os sons da concertina e se 
provaram bolas de milho com sardinha e leitão e frutos 
secos e enchidos, todas elas cozidas em forno de lenha 
(como exemplificou o Bruno filho do confrade Eduardo), 
e acompanhadas pelos nossos vinhos de Lafões, que 
regaram depois as papas de milho e o Bacalhau com Broa 
(elegantemente confeccionado e servido pelo Restaurante 
Laranjeira) e doçaria regional ainda acompanhados pela 
concertina e afinada voz da Mariana, jovem residente no 
lugar da Coelheira bem no alto da serra da Gralheira, que 
animou o evento com a sua graciosa juventude.

Agradecimentos às três quintas de vinhos de Lafões que 
acompanharam as degustações (Moitinha; Encostas de 
Lafões; Mosteirinho), à Mariana e sua concertina, à Padaria 
Edipão, à União de Juntas de Sta Cruz da Trapa e São 
Cristóvão de Lafões, ao Restaurante Laranjeira, … pelos 
apoios e colaboração nesta iniciativa da Confraria e que 
se voltará a repetir respondendo aos apelos de muitos dos 
participantes. 

Carlos Almeida 2019
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DESFOLHADA À MODA ANTIGA – 
CONFRARIA DA BROA D́AVANCA

12 A 16 DE OUTUBRO

Notícias Em busca de uma tradição que o tempo fizera perder, a 
desfolhada à moda antiga tem o propósito de dar a conhecer, 
em especial às gerações mais jovens, os usos e costumes de um 
povo marcado pelas azáfamas do campo.

A Confraria da Broa organiza à muitos anos, na Eira da Casa 
Museu Egas Moniz uma dessas representações do trabalho 
agrícola em que se retira a espiga (ou maçaroca) da planta. A 
atividade começa sempre junto à Casa Museu Egas Moniz com 
o corte do milho, a partir das 9h, sendo a primeira desfolhada, 
na eira da vacaria às 15h30, dedicada às crianças.

À noite, no centro da Vila de Avanca, a Confraria promove a 
Desfolhada à Moda Antiga, para a população em geral, e que 
conta com a participação do Grupo Etnográfico da Casa do 
Povo de Avanca.
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JANTAR MANUELINO ORGANIZADO PELA 
REAL CONFRARIA DAS CEBOLAS

26 DE OUTUBRO

Notícias Organização da Real Confraria Gastronómica das Cebolas e o 
Agrupamento de Escolas do Castêlo da Maia com a colaboração 
da Câmara Municipal da Maia, Junta de Freguesia do Castêlo da 
Maia e Cooperativa Agrícola da Maia.

Com o aproximar desta data tornou-se imperativo tomarmos 
iniciativas para a comemoração. Esta foi uma: uma recriação de 
uma ementa com 500 anos!

A cerimónia começou com um minuto de silêncio em memória 
do nosso Confrade Ângelo Aroso desaparecido esta semana. 
Realço a presença da comunidade castelense e muitos amigos 
e também Confrades amigos que vieram festejar connosco 
e de igual maneira registo as ausências que se vão tornando 
hábito. Um agradecimento à divisão de Cultura pelo empenho 
na montagem da exposição itinerante e na decoração da sala: 
e não podia deixar relevar a inexcedível preparação culinária 
pelos alunos e professores do curso de cozinha e pastelaria da 
Escola Secundária do Castêlo da Maia.

Um grande bem haja !!

Até daqui a 500 anos..

Ricardo Cruz – Real Confraria das Cebolas
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CONFRARIA GASTRONÓMICA “AS 
SAÍNHAS” DE VAGOS

25 DE OUTUBRO

Notícias “A Confraria Gastronómica “As Sainhas” de Vagos, dando 
continuidade à importante vertente cultural que inclui em 
todos os seus eventos realizou, no passado dia 25 de outubro, 
pelas 20:00, no Restaurante “O Barracão”, em Vagos, a 10ª edição 
do “Sainhas com ... Poesia”.

Nesta tertúlia-poética a homenagem recaiu sobre a singular 
poetisa Florbela Espanca, figura incontornável do universo 
literário português.

Mais um ano em que as “As Sainhas” puderam contar com a 
presença de familiares, amigos e confrades de outras confrarias, 
que fizeram questão de participar no evento, alguns deles 
declamando também. 

Se já por si, a vida e magia das palavras foi tocante, quando 
acompanhadas por uma linda bailarina vaguense, que dançou 
ao som das mesmas, a noite tornou-se ainda mais emocionante.” 

Confraria Gastronómica “As Sainhas” de Vagos
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16 DE NOVEMBRO

Notícias

Aconteceu na sede da Confraria 
dos Rojões da Bairrada com Grelo 
e Batata à Racha o evento São 
Martinho: Rojões, Castanhas e 
Vinho. Um evento que reuniu 
confrades e amigos à volta da nossa 
Confrade Fátima Rito para, pelas 
suas mãos, aprendermos como se 
preparam os Rojões da Bairrada.

Confraria dos Rojões da Bairrada 
com Grelo e Batata à Racha

SAINHAS COM CASTANHAS - SÃO 
MARTINHO CER

Agradecemos a todos que tornaram 
este evento possível. O resultado de 
todo o nosso esforço/trabalho, energia, 
entusiasmo e acima de tudo dedicação, 
reverteu para a angariação de fundos do 
CER (associação nossa Confrade de Honra). 
Agradecemos a presença dos confrades 
amigos que nos visitaram.

Confraria Gastronómica “As Saínhas” de 
Vagos

SÃO MARTINHO: ROJÕES, CASTANHAS E 
VINHO

FESTA DA CASTANHA – CONFRARIA DAS 
PAPAS DE S. MIGUEL
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02 de novembro

7. Confraria da Caldeirada de Peixe e do Camarão de 
Espinho

09 de novembro

8. XII Capítulo da Confraria Gastronómica da Maçã 
Portuguesa e VII Capítulo da Confraria da Castanha - 
Sernancelhe 

16 de novembro

9. Confraria Gastronómica do Dão

23 de novembro

10. Confraria Queirosiana – Vila Nova de Gaia
11. VIII Grande Capitulo da Confraria da Marmelada
12. 25 º aniversário da Confraria Gastronómica do 
Alentejo

30 de novembro

13. XVIII Capítulo da Confraria Nabos e Companhia – 
Carapelhos
14. Confraria dos Bolos, Doces, Aguardentes e Licores de 
Ervedal da Beira

01 de dezembro

15. 17º Capitulo da Confraria Gastronómica da Raça 
Arouquesa

07 de dezembro

16. XIV Capítulo da Confraria Gastronómica do Cabrito e 
da Serra do Caramulo

REPRESENTAÇÕES

05 de outubro

1. Confraria Gastronómica dos Carolos e Papas de Milho

12 de outubro

2. XVIII Capítulo da Confraria das Tripas à moda do Porto 
3. Confraria dos Enófilos e Gastrónomos de Trás-os-
Montes e Alto Douro

19 de outubro

4. Confraria dos Doces de Paranhos

20 de outubro

5. IX Capítulo da Confraria do Chícharo 

26 de outubro

6. II Capítulo Confraria dos Ungulados, Javali e Castanha
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18 de Janeiro 
-  Confraria da Fogaça da Feira

25 de Janeiro
-  IX Capítulo da Confraria dos Sabores da Abóbora

29 de Fevereiro
- 7º Capítulo da Confraria do Atum de VRSA – Vila Real de 
Santo António 

07 de Março
- XII Capítulo da Confraria Gastronómica “As Sainhas” de 
Vagos 

14 de Março
- VIII Capítulo da Confraria Enogastronómica Sabores do 
Botaréu

21 de Março
- Confraria da Gastronomia do Ribatejo

PRÓXIMOS EVENTOS
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