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Editorial
Nona Arte

Na luz encontramos o acolhimento que nos sossega e nos embala para os 
momentos felizes. Batemos à porta de quem nos dá a luz, esperamos a luz 
que nasce dentro de nós, sussurramos palavras que dão luz a quem nos 
rodeia tal é a nossa necessidade de vivermos no conforto do que nos ilumina.  

Na ânsia da luz, Maria e José procuraram o abrigo, o conforto, a guarida. 
Bento Coelho da Silveira esmaga-nos com a afectividade presente nesta 
representação em que, no domínio das personagens que preenchem o 
cenário, se adivinha uma conversa profícua para o encontro com a luz. A 
mão sobre a barriga a sugerir um sentimento de afecto mostra-nos que a 
humanidade não mudou assim tanto, afinal, a luz nasce todos os dias dentro 
de nós.

Que neste Natal aconteça o encontro com a luz e possamos dizer como 
o poeta “Enfim, temos as duas mãos cheias de luz”. Que a guarida, o 
abrigo esteja ao virar da esquina, que o encontremos bem dentro de nós, na 
simplicidade do que se esconde sob a rotina.
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Chef à Mesa
Jorge Fernandes

 

Sugestão de Ementa (entrada, prato sobremesa) 

para esta estação:

Creme de abóbora com espuma de queijo fresco e 

frutos secos caramelizados.

Bombom de bacalhau com crumble de castanha e 

chutney de dióspiro.

Leveza de um creme de leite queimado com pêra 

cozida em vinho tinto e tomilho limão.

Naturalidade:

Aguim

Idade:

32 anos

Principais influências:

Inspiração/criatividade na cozinha tradicional 

portuguesa procurando a vanguarda e mantendo 

o sabor característico dos alimentos.

Chef de referência:

Todos os que de alguma forma contribuíram para 

me tornar naquilo que sou. 

Maior conquista:

A vida é feita de desafios que nos ajudam a subir 

cada degrau.  Até terminar a minha caminhada 

estarei em permanente  conquista.

O que mais destaca na gastronomia portuguesa:

A qualidade dos produtos endógenos, a variedade 

de sabores, a constante descoberta de produtos e 

sabores perdidos no tempo. 
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Natal de Alferrarede
(Mário de Sampayo Ribeiro)

Ó pastores, pastorinhos
Que guardais o vosso gado,
Dizei às vossas ovelhas
Que o Deus Menino é nado.

Ó pastores do monte e prado,
Acordai por vosso bem!
Ide já fechar o gado
Pra ver Jesus em Belém!

Pastores de verde prado,
Despertai por vosso bem,
Deixai por agora o gado,
E hide ver a Belem
O vosso Deos humanado.

Vereis hum portal, que encerra
Hum bem eterno, e divino
Que vossos malles desterra
Em fim vereis hum Menino
Gloria do Ceo, e da terra.

Cânticos de Natal

O Menino está dormindo
(Mário de Sampayo Ribeiro)

O menino está dormindo
Nas palhinhas despidinho
Os anjos lh’estão cantando
Por amor tão pobrezinho
 
O menino está dormindo
Nos braços da virgem pura
Os anjos lh’estão cantando
Hossana lá na altura 
O menino está dormindo
Nos braços de São José
Os anjos lh’estão cantando
Gloria tibi Domine 

O menino está dormindo
Um sono de amor profundo
Os anjos lh’estão cantando
Viva o Salvador do Mundo.
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Esta noite, à meia-noite
(Fernando Lopes Graça)

Esta noite, à meia-noite,
Ouvi cantar ao divino;
Eram os anjos do Céu
A embalar o Menino.

Ó meu Menino Jesus,
Quem Vos deu, por que chorais?
Deu-me minha avó Sant’Ana
Por eu fugir a meus pais.

Ó meu Menino Jesus,
Quem Vos deu, por que chorais?
Deram-me as moças na fonte
Não volto lá nunca mais.

Ó meu Menino Jesus
Que é da Vossa cabeleira?
Deixei-a em Santa Clara
No regaço duma freira.
O Menino está na neve
O frio O faz tremer;
Ó meu Menino Jesus,
Quem Vos pudera valer.

Eu bem vi Nossa Senhora
No presépio de Belém
Com seu filhinho ao colo
Que lhe estava muito bem.

Ó meu rico São José
Pegai no vosso menino
Que entre folhas está deitado
A chorar, que é pequenino.

Pela noite de Natal
(Fernando Lopes Graça)

Pela noite de Natal,
Noite de santa alegria,
Caminhando vai José,
Caminhando vai Maria.

Ambos vão para Belém,
Mais de noite que de dia,
E chegaram a Belém,
Já toda a gente dormia.

Buscou lume S. José,
Pois a noite estava fria;
E ficou ao desamparo
Sozinha a Virgem Maria.

Quando S. José voltou,
Já viu a Virgem Maria,
Com o Deus Menino nos braços
Que toda a gente alumia.
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Ó meu Menino Jesus
(Beira Alta, Beira Litoral)

Ó meu Menino Jesus,
Da lapa do coração
Dai-me Vós alguma coisa,
Que ‘stá pobre o meu surrão.

Ó meu Menino Jesus,
Eu vos venho entregar
Esta linda pomba branca
Para o Menino brincar.

Cheguei aqui a Belém
E venho muito cansado
Oferecer este cabrito
Ao meu Menino adorado.

Eu hei-de dar ao Menino
( Jorge Croner de Vasconcellos)

NATAL D’ELVAS
Eu hei-de dar ao Menino
Uma fitinha p’ró chapéu.
Também Ele me há-de dar
Um lugarzinho no céu.
 
Ai, o Menino que nasceu
Da Virgem cheia de graça
Entrou e saiu por ela
Como o sol pela vidraça.
 
Ai, Três palavras disse a Virgem,
Ai, quando nasceu o Menino:
Ai, vinde cá meu anjo loiro, (d’Oiro)
Meu Sacramento Divino!
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Natal de Linhares

Alegrem-se os Céus e a Terra
Cantemos com alegria
Que nasceu o Deus Menino
Filho da Virgem Maria.

Entrai, entrai, ó pastores
Por esse portal sagrado;
Vinde adorar o Menino
Numas palhinhas deitado.

Ó meu Menino Jesus
Ó meu lindo amor perfeito,
Se Vós tendes frio, vinde
Abrigar-Vos no meu peito.

Ó meu Menino Jesus
Convosco é que eu estou bem,
Nada deste mundo quero,
Nada me parece bem.

A noite é escura, cerrada,
Brilham já astros no céu;
Vinde adorar, ó pastores,
O Redentor que nasceu.

Colhei florinhas no campo
Trazei-Lhe prendas d’amor
Vinde cantar o Bem-vindo
Ao divino Redentor.

Florinhas num peito fino
Ó meu Jesus, não as há
Dizei-me, bem adorado
Que prenda Vos agradará.

Só tenho pra of ’recer-Vos
Uma alma que Vos quer bem;
É a melhor prenda que tenho
Não quero amar mais ninguém.

Pastorinhas do deserto
(Ribatejo)

Pastorinhas do deserto
É pois certo
Que na noite de Natal
Num curral
Baixou o Filho de Deus
Lá dos Céus!

Quem nos deu tanta alegria?
— Foi Maria!
E quem nos deu tanta luz?
— Foi Jesus!
Onde nasceu tanto bem?
— Em Belém!

Quem de mãe tem primazia
— É Maria!
Quem ‘stá em palhas de feno?
— É o pequeno!
Quem do pequeno pai é?
— É José!

Quem à graça nos conduz?
— É Jesus!
Quem fez a Terra e os Céus?
— Foi só Deus!
Cantemos os seus louvores
Ó pastores!

Ó meu Menino Jesus
(Beira Alta, Beira Litoral)

Ó meu Menino Jesus,
Da lapa do coração
Dai-me Vós alguma coisa,
Que ‘stá pobre o meu surrão.

Ó meu Menino Jesus,
Eu vos venho entregar
Esta linda pomba branca
Para o Menino brincar.

Cheguei aqui a Belém
E venho muito cansado
Oferecer este cabrito
Ao meu Menino adorado.
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Vinde, vinde já, ó Deus
(Beira Baixa)

Vinde, vinde já, ó Deus,
Filho da Virgem Maria.
Em Vosso louvor cantemos
Ao seu filho, de alegria.

Os anjos o acompanham;
Acompanham o nosso cura.
Lá traz na sua mão
A divina formosura.

Em Belém, o Salvador (Ribatejo)
Em Belém, o Salvador
Agora mesmo nasceu;
É nosso Rei e Senhor
Que do alto Céu nasceu.

O Menino está com frio
O frio O faz tremer;
Menino Deus da minh’alma
Quem Vos pudera valer.

Na cidade de Belém
Meia-noite estava a dar,
Quando nasceu o Menino
Antes do galo cantar.

Esta noite à meia-noite
Um anjo do Céu baixou;
A visitar o Menino
Que Deus à Terra mandou

A lua vai tanto alta
(Trás-os-Montes)

Pela noite de Natal, noite de tanta alegria,
Caminhando vai José, caminhando vai Maria.
Ambos os dois p’ra Belém, mais de noite que de 
dia,
E chegaram a Belém já toda a gente dormia.

“Abri a porta, porteiro! Porteiro da portaria!”

Não deu resposta o porteiro porque também já 
dormia.
Só encontraram pousada dentro duma estrebaria;
Ali ficaram os dois até ao romper do dia.
Buscou lume São José porque a noite estava fria.
Lá ficou ao desamparo, sozinha, a Virgem Maria.
Quando voltou São José já viu a Virgem Maria
Co Deus Menino nos braços que todo o mundo 
alumia.
E veio um anjo do Céu cantando:

“Ave Maria!

Agora mesmo, em Belém, nasceu Jesus de Maria!
Veio ao mundo esta noite, dentro duma estrebaria,
Entre um boi e uma mula, e sem outra companhia.
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O Menino nas palhas
(Beira Baixa)

Ó Jesus Menino,
Mal agasalhado,
Tremendo com frio,
Em palhas deitado!

Bendito e louvado seja
O Menino de Deus
Na Sua igreja!

Filhos de homens ricos
Em alvas toalhas,
Só Vós, meu Menino,
Numas pobres palhas!

Bendito e louvado seja
O Menino de Deus
Na Sua igreja!

Não é pelos teres,
Que Vós tendes tudo
É só para dardes
Exemplo ao mundo.

Bendito e louvado seja
O Menino de Deus
Na Sua igreja!

Visitação do Menino
(Beira Baixa)

Ó meu Menino Jesus,
Nós Vos queremos adorar;
Já lá vem o sacerdote,
Já Vos estão a beijar!

Roxozinho está deitado
Em palhinhas, Deus Infante,
Mas não há em fresca rosa
Botãozinho mais galante!

Entrai, pastores, entrai,
Na lapinha de Belém;
Adorai o Deus Menino,
Que nasceu p’ra vosso bem!
Adoração do Menino (Trás-os-Montes)
Beijai o Menino,
Beijai-O agora,
Beijai o Menino
De Nossa Senhora.

Filhos de homens ricos
Em berços dourados,
Só Vós, meu Menino
Em palhinhas deitado.

No rio Jordão
Maria lavava,
José estendia,
O Menino chorava
Co frio que fazia.
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Ouvir no link: 
http://www.fnac.pt/-Cancoes-de-Natal-Portuguesas-sem-especificar/a536642#ecoutes

Da serra veio um pastor
(Madeira)

Da serra veio um pastor,
À minha porta bateu,
Trouxe uma carta, que diz
Que o Deus Menino nasceu.

A pastora também trouxe
Sua roca de fiar,
Para não perder o tempo
Quando ao Menino cantar.

Ó Menino que nascestes
nas palhas frias do chão,
dos pastorinhos do campo
tende muita compaixão!

Bendito do Natal
(Trás-os-Montes)

Bendito e louvado seja
O Menino de Deus nascido,
No ventre da Virgem Maria
Nove meses andêve escondido.

Bendito e louvado seja
O Menino nascido em Belém,
Batizado no rio Jordão
E crucificado em Jerusalém.

Em Belém nascido e adorado,
Para sempre seja louvado!
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O Natal nas Mãos dos Artesãos
Presépios

 

O PRESÉPIO

Entrámos no período de Natal. Este é a festividade cristã que enaltece o nascimento de Jesus Cristo. 
A data da sua celebração ocorre a 25 de Dezembro e um dos grandes símbolos religiosos, que retrata 
o Natal e o nascimento de Jesus é o presépio. De acordo com Cândido de Figueiredo, a palavra 
“presépio” provem do latim “praesepium”, que genericamente significa curral, estábulo, lugar onde se 
recolhe gado e que, numa outra ótica designa qualquer representação do nascimento de Cristo, de 
acordo com os Evangelhos. E que dizem os Evangelhos acerca do presépio?

“...um dos grandes símbolos 
religiosos, que retrata o 

Natal e o nascimento de Jesus 
é o presépio...”
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O PRESÉPIO nos Evangelhos

“Naqueles tempos apareceu um decreto de César 
Augusto, ordenando o recenseamento de toda 
a terra. Este recenseamento foi feito antes do 
governo de Quirino, na Síria. Todos iam alistar-
se, cada um na sua cidade. Também José subiu 
da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judeia, à 
Cidade de David, chamada Belém, porque era 
da casa e família de David, para se alistar com 
a sua esposa Maria, que estava grávida. Estando 
eles ali, completaram-se os dias dela. E deu à luz 
seu filho primogénito, e, envolvendo-o em faixas, 
reclinou-o num presépio; porque não havia lugar 
para eles na hospedaria.

“...eis que vos anuncio uma 
boa nova que será alegria 

para todo o povo...”
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Havia nos arredores uns pastores, que vigiavam 
e guardavam seu rebanho nos campos durante as 
vigílias da noite. Um anjo do Senhor apareceu-
lhes e a glória do Senhor refulgiu ao redor deles, 
e tiveram grande temor. O anjo disse-lhes: Não 
temais, eis que vos anuncio uma boa nova que 
será alegria para todo o povo: hoje vos nasceu 
na Cidade de David um Salvador, que é o Cristo 
Senhor. Isto vos servirá de sinal: achareis um 
recém-nascido envolto em faixas e posto numa 
manjedoura. E subitamente ao anjo se juntou uma 
multidão do exército celeste, que louvava a Deus 
e dizia: Glória a Deus no mais alto dos céus e na 
terra paz aos homens, objectos da benevolência 
{divina}.

Depois que os anjos os deixaram e voltaram para 
o céu, falaram os pastores uns com os outros: 
Vamos até Belém e vejamos o que se realizou 
e o que o Senhor nos manifestou. Foram com 
grande pressa e acharam Maria e José, e o menino 
deitado na manjedoura. Vendo-o, contaram o que 
se lhes havia dito a respeito deste menino. Todos 
os que os ouviam admiravam-se das coisas que 
lhes contavam os pastores.“

Evangelho segundo S. Lucas

“...um dos grandes símbolos 
religiosos, que retrata o 

Natal e o nascimento de Jesus 
é o presépio...”
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A aparição daquela estrela os encheu de profunda 
alegria. Entrando na casa, acharam o menino 
com Maria, sua mãe. Prostrando-se diante dele, 
o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, 
ofereceram-lhe como presentes: ouro, incenso 
e mirra. E, sendo por divina revelação avisados 
em sonhos para que não voltassem para junto 
de Herodes, partiram para a sua terra por outro 
caminho.” Entre os biblistas é consensual que 
o aparecimento da estrela se refere à estrela de 
Jacob, profetizada por Balãao: “Eu o vejo, mas 
não é para agora, percebo-o, mas não de perto: 
um astro sai de Jacob, um ceptro levanta-se de 
Israel, que fractura a cabeça de Moab, o crânio 
dessa raça guerreira.” (Números 14,17). A exegese 
vê na chegada dos reis magos o cumprimento da 
profecia contida no livro dos Salmos (72, 11): 
“Todos os reis hão-de adorá-lo, hão de servi-lo 
todas as nações”.

Evangelho segundo S. Mateus

“Tendo, pois, Jesus nascido em Belém de Judá, no 
tempo do rei Herodes, eis que magos vieram do 
oriente a Jerusalém. Perguntaram eles: Onde está 
o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a 
sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. A esta 
notícia, o rei Herodes ficou perturbado e toda 
Jerusalém com ele. Convocou os príncipes dos 
sacerdotes e os escribas do povo e indagou deles 
onde havia de nascer o Cristo. Disseram-lhe: Em 
Belém, na Judeia, porque assim foi escrito pelo 
profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de 
modo algum a menor entre as cidades de Judá, 
porque de ti sairá o chefe que governará Israel, 
meu povo {Miquéias 5,2}.

 Herodes, então, chamou secretamente os magos 
e perguntou-lhes sobre a época exacta em que 
o astro lhes tinha aparecido. E, enviando-os a 
Belém, disse: Ide e informai-vos bem a respeito 
do menino. Quando o tiverdes encontrado, 
comunicai-me, para que eu também vá adorá-lo. 
Tendo eles ouvido as palavras do rei, partiram. 
E eis que e estrela, que tinham visto no oriente, 
os foi precedendo até chegar sobre o lugar onde 
estava o menino e ali parou.
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“ O presépio é uma referência cristã 
que nos remete para o nascimento 
de Jesus numa gruta de Belém, na 

companhia de José e Maria...”
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“...Onde está o rei dos judeus 
que acaba de nascer? Vimos a 
sua estrela no oriente e viemos 

adorá-lo...”

“Todos os reis hão-de adorá-lo, 
hão de servi-lo todas as nações.”
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SIMBOLOGIA DO PRESÉPIO

O presépio é uma referência cristã que nos remete 
para o nascimento de Jesus numa gruta de Belém, 
na companhia de José e Maria, que ali pernoitaram 
na sequência do recenseamento de toda a Galileia. 
Jesus terá nascido numa manjedoura destinada 
a animais e foi reconhecido após o nascimento, 
por pastores da região, avisados por um anjo, 
e, dias mais tarde, por Reis Magos vindos do 
Oriente, guiados por uma estrela e que terão 
chegado até Jesus no dia 6 de Janeiro, data que 
em presentemente se comemora o “Dia de Reis”. 

Segundo a tradição terão sido três os Reis Magos:

- BELCHIOR (representante da raça europeia) 
que terá oferecido ouro;

- BALTASAR (representante da raça africana) 
que terá oferecido mirra;

- GASPAR (representante da raça asiática) que 
terá oferecido incenso.
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- O INCENSO - representa a divindade e a fé, 
uma vez que o incenso é usado nos templos para 
simbolizar a oração que chega a Deus, tal como 
a fumaça sobe ao céu: “Que minha oração suba 
até vós como a fumaça do incenso, que minhas 
mãos estendidas para vós sejam como a oferenda 
da tarde” (Salmos 141:2).

Pela sua diversidade, os magos simbolizam uma 
homenagem universal a Jesus. Também as prendas 
ofertadas têm um simbolismo que resume o 
evangelho e da fé cristã:

- O OURO - oferecido unicamente a Reis, 
representa a realeza de Jesus;

- A MIRRA - simboliza Jesus como Homem, o 
sofrimento que iria ter ao longo da sua vida e os 
suplícios porque passou até à morte, sendo que 
foi sepultado por José de Arimatéia e Nicodemos, 
que conforme costume judaico o embalsamaram 
( João 19: 39 e 40).

“ ...os magos simbolizam uma 
homenagem universal a Jesus. 
Também as prendas ofertadas 

têm um simbolismo...”
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“...Que minha oração suba até vós como a fumaça do incenso, 
que minhas mãos estendidas para vós sejam como a oferenda da 

tarde.”
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Assembleia Geral da FPCG
Marco de Canaveses - 28 de Novembro de 2015

 
No passado dia 28 de Novembro de 2015 a Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas, 
reuniu em Marco de Canaveses a sua Assembleia Geral Ordinária para discussão e aprovação do 
Plano de Atividades e Orçamento para 2016.

Num ano que será marcado pela Comemoração do Dia Nacional da Gastronomia Portuguesa, as 
confrarias presentes em Marco de Canaveses votaram unanimemente o Plano de Atividades para 
2016 que a Direção entendeu designar precisamente de “Celebrar Portugal”.
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Plano de Atividades para 2016

CELEBRAR PORTUGAL   -   2016

No decorrer dos três últimos anos, assistimos ao 

crescimento e afirmação da Federação Portuguesa 

das Confrarias Gastronómicas. Defendemos a 

importância das confrarias e projectámos o seu 

importante trabalho no contexto económico, 

social e cultural português. Soubemos valorizar 

a gastronomia portuguesa pelo que ela tem de 

genuíno, de património imaterial, de relevância 

económica, de sustentabilidade ambiental, de 

indispensável a uma alimentação saudável, de 

centralidade turística, enfim de cumplicidade 

com importantes sectores para a nossa economia. 

Levámos a FPCG ao maior reconhecimento 

alguma vez conseguido. Soubemos exercer a 

influência decorrente de constituirmos um 

movimento organizado que sabe impor-se pelo 

seu trabalho que deixa marcas positivas nos seus 

territórios e contribui para o desenvolvimento 

local. 

Somos respeitados nas nossas comunidades, 

somos tidos em consideração quando se trata 

de decidir acerca da relevância de projectos 

de desenvolvimento, somos parceiros na 

concretização do que se pretende ser a combinação 

entre a tradição e a inovação. Em conjunto, 

mostrando a nossa força soubemos dar a Portugal 

uma conquista, a instituição do Dia Nacional 

da Gastronomia aprovada por unanimidade na 

Assembleia da República. 

“Defendemos a importância das 
confrarias e projectámos o seu 

importante trabalho no contexto 
económico, social e cultural 

português.”
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Como em tudo na vida, o importante não é alcançar 

a meta, mas conseguir manter o nível de relevância 

e qualidade do trabalho. É preciso coragem para 

assumir os desafios lançados no decorrer destes 

três anos. É preciso empenho para manter os 

projectos e dar-lhes a consolidação necessária, por 

um lado, e fazê-los evoluir para outros melhores 

e mais sólidos e, porventura, mais inovadores, por 

outro. É preciso sentir os projectos crescerem e 

tornarem-se autónomos. Dar às confrarias e à 

FPCG maior afirmação, ainda mais relevo junto 

da instituições. É preciso dar à Gastronomia a 

concretização justa e concreta do seu dia. Em primeiro lugar, é preciso criar maior elo de 

ligação entre as confrarias e entre estas e a FPCG 

para além das habituais visitas por ocasião dos 

momentos capitulares. É preciso fazer sentir às 

confrarias que há espaço e tempo para mais. É 

preciso transmitir que o sucesso do trabalho das 

confrarias depende do modo como interagem 

umas com as outras, com a FPCG e com a 

sociedade em geral. 

Em segundo lugar, é preciso ter a coragem de 

organizar o 1º Dia Nacional da Gastronomia  

Portuguesa onde queremos um envolvimento 

pleno e uma participação activa das confrarias e 

das instituições sociais, económicas e culturais. 

Por isso, nos apresentamos de novo. Por isso, 

mantivemos a equipa na sua essência para 

nos apresentarmos em eleições à liderança da 

FPCG. Porque acreditamos, porque sabemos 

ter o empenho e a capacidade, porque temos a 

fraternidade das confrarias que nos une, queremos 

dar a conhecer as nossas intenções para um novo 

período a liderar os destinos da FPCG dando mais 

e melhor à gastronomia, às confrarias, à FPCG. 

Estamos certos de que a linha do horizonte que 

nos vai guiar deve ser balizada por duas certezas. 

“...o importante não é alcançar 
a meta, mas conseguir manter o 
nível de relevância e qualidade 

do trabalho.”
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1 – AFIRMAÇÃO DA GASTRONOMIA 
PORTUGUESA

A gastronomia está na génese de todas as nossas 

associadas. É por ela que insistimos numa atitude 

de voluntariado que combina a promoção, defesa 

e valorização da genuinidade das tradições 

gastronómicas portuguesas. Conscientes da 

importância da gastronomia enquanto elemento, 

quer cultural, quer económico e sabendo que a 

alimentação atravessa todo o quotidiano temos 

propostas ambiciosas que queremos cumprir. 

- Proposta ao Governo de Portugal para a 

concretização do Dia da Gastronomia Nacional 

já a realizar no ano de 2016 e com a envolvência 

de várias instituições. Muito se fala acerca do 

carácter cultural da gastronomia, muito se afirma 

sobre o potencial económico que a gastronomia 

representa enquanto atracção turística, muito 

se absorve da alma do povo através das suas 

práticas gastronómicas. Por isso, queremos dar 

o devido destaque e reconhecimento através do 

Dia da Gastronomia Nacional. A gastronomia 

portuguesa merece. As confrarias desejam esse 

reconhecimento. E a FPCG, consciente das suas 

responsabilidades, irá bater-se por essa afirmação. 

- Operacionalização do protocolo de colaboração 

entre a FPCG e a Direcção Geral de Agricultura 

e Desenvolvimento Regional. Sendo a produção 

tradicional a nossa âncora, a base do nosso 

trabalho devemos apostar na qualificação como 

forma de valorizar o que defendemos.

    

- Após desafio a algumas confrarias para a 

elaboração de regulamentos de produção que 

irão estabelecer as regras necessárias para a 

produção dos produtos gastronómicos, queremos 

avançar com a concretização dos mesmos. Tal 

trabalho exige da FPCG um exigente trabalho 

de acompanhamento que estamos dispostos a 

dar. Queremos com esta acção promover a boa 

distinção entre a nossa produção de forma a que 

aquilo que se promove seja coincidente com o que 

se encontra no mercado. 

- Promoção da realização de novas sessões de 

esclarecimento que visem a qualificação, promoção 

e valorização dos produtos gastronómicos. 

- Continuação da recolha e inventariação do 

património gastronómico associado às nossas 

confrarias visando a sua inclusão na base de 

dados Matriz. Estas fichas irão ser adicionadas às 

muitas que já contemplam o nosso inventário e 

que, brevemente, serão utilizadas em proveito das 

confrarias. 
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- Após a realização de alguns mercados onde foi 

notório o apetite do público aos produtos das 

confrarias, quer a FPCG aumentar o patamar 

de qualidade dos eventos com nítida melhoria 

de condições para as confrarias participantes 

potenciando melhores resultados. Assim, 

queremos continuar a realizar mercados de 

valorização da nossa produção nacional. 

2 – AFIRMAÇÃO DAS CONFRARIAS 
GASTRONÓMICAS

As nossas associadas merecem a nossa melhor 

atenção. Sabemos o esforço que fazem para ver 

reconhecido o trabalho que desenvolvem. Por 

isso, entendemos que a FPCG deve existir para 

facilitar o trabalho, para potenciar acções, para 

criar condições para iniciativas maiores. 

- Queremos e vamos conseguir a constituição 

de um Prémio “Boas Práticas para a valorização 

da Gastronomia”. Sabemos que as Confrarias 

há muito que divergem a sua actividade da 

simples divulgação procurando entender sempre 

a transversalidade dos produtos integrando as 

várias vertentes do mesmo. Por estas razões e 

sabendo do carácter voluntário das confrarias 

onde o empenho resulta do esforço individual 

e comunitário, consideramos que deveria esse 

trabalho ser reconhecido pelo mérito do trabalho 

nas boas práticas da valorização da gastronomia. 

Este será um prémio que irá premiar o esforço 

na valorização das nossas tradições gastronómicas 

incentivando as confrarias à continuidade do seu 

trabalho com resultados tão profíquos na prática 

de um desenvolvimento sustentável.

- “vamos voar com a TAP” foi o mote que 

deu origem a uma útil parceria com a nossa 

“As nossas associadas merecem a 
nossa melhor atenção. Sabemos 

o esforço que fazem para ver 
reconhecido o trabalho que 

desenvolvem.”
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transportadora aérea. Desde dia 1 de Novembro, 

alguns filmes das confrarias passam já nos voos de 

médio e longo curso na categoria “Gastronomia”. 

Queremos alargar o número de confrarias 

envolvidas nesta acção. Para tal, iremos continuar 

a incentivar as confrarias a integrar tão relevante 

projecto e com resultados tão profíquos no que 

respeita à divulgação, quer das confrarias, quer das 

tradições que estas envolvem.

- A Casa das Confrarias é um espaço de 

acolhimento para todas as nossas associadas. 

Queremos motivar a elaboração de uma 

programação que leve as confrarias até aquele 

espaço mostrando o que desenvolvem nos seus 

planos de atividades, exibindo as suas regiões e as 

suas tradições, em suma, pretendemos que existam 

“Mostras de Confrarias” com uma divulgação 

integrada de todo o território que dá suporte 

à confraria.  

discutidos, debatidos e esclarecidos. Vamos 

contar com mais momentos “à volta da mesa”.   

- A Revista NONA ARTE, é uma realidade 

e transmite a todos os que a lêem um vasto e 

diverso conjunto de conhecimentos. Para além 

da divulgação das atividades desenvolvidas 

- O bom acolhimento que os Jantares Reflexão 

mereceram por parte das nossas confrarias 

motiva-nos a manter estas iniciativas como 

momentos de enriquecimento cultural 

do nosso movimento. Assim, propomos a 

realização de mais uma temporada de jantares 

reflexão onde novos temas possam ser 
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pela FPCG e pelas confrarias, a NONA 

ARTE impõe-se cada vez mais pela riqueza 

de conteúdo que inclui temas de grande 

importância como a história da alimentação e 

o cruzamento de temas como a alimentação e 

a religião, a literatura, a sociedade, a economia, 

etc. No final de 2015, queremos apresentar 

uma edição impressa da nossa revista passando 

em revista o que de melhor se publicou na 

NONA ARTE digital.  

- Queremos reforçar as parcerias com a 

comunicação social onde se destaca Antena 1, 

Porto Canal,  revistas da TAP e da Caixa de 

Crédito Agrícola e procurar novas parcerias 

que permitam dar cada vez mais visibilidade 

às iniciativas da FPCG e das confrarias. 

O nosso movimento dinamiza as nossas 

comunidades e esse trabalho para que possa 

ser reconhecido tem que ser divulgado. Não 

basta fazer, é preciso divulgar e mostrar o que 

de bom se vai fazendo. 

3 – AFIRMAÇÃO DA FPCG

A FPCG é protagonista de uma história 

recente, de um conto que se faz acrescentando 

um ponto por todo o trabalho que tem vindo 

a ser desenvolvido desde o seu início. 

Representamos 80 confrarias, 80 instituições 

que defendem a gastronomia, 80 associações 

que integram vários confrades. Temos orgulho 

na nossa instituição, sabemos o que representa, 

por isso, temos de trabalhar ainda mais para o 

seu reconhecimento. 

- Já firmada em protocolo, a aproximação 

à Federação das Confrarias Báquicas de 

Portugal é para nós um objectivo a concretizar. 

Queremos as confrarias báquicas na Casa das 

Confrarias. Queremos uma maior interacção 

entre ambas as instituições. Queremos não 

desperdiçar os esforços que são feitos pelas 

confrarias de ambas as federações. 

“...entendemos que a FPCG deve 
existir para facilitar o trabalho, 

para potenciar acções, para 
criar condições para iniciativas 

maiores. ”



NONA ARTE |32

- Reunião com os grupos parlamentares 

presentes na Assembleia da República e com 

a Associação Nacional de Municípios.

- Aprovação do dossier de obtenção de 

entidade de Utilidade Pública.

- É nosso propósito apostar na 

internacionalização das nossas confrarias. 

Por isso, todos os esforços serão feitos para 

que possamos contar com a colaboração de 

federações estrangeiras na elaboração de um 

documento comum que vise a promoção 

das respectivas confrarias e dos respectivos 

produtos. Queremos trabalhar em rede. 

Queremos ir além das fronteiras portuguesas 

afirmando a produção nacional. 

- Seguindo a colaboração com a AICEP, a 

FPCG quer levar as nossas tradições a outros 

países. Assim, utilizando as embaixadas 

como centros de divulgação e de contactos 

pretendemos concretizar iniciativas nestes 

espaços diplomáticos dando a conhecer a 

realidade do nosso movimento e do que ele 

suporta. 

- Tendo em conta a diversidade geográfica 

portuguesa que motiva diversidade no 

movimento, queremos fazer da dispersão do 

território motivo para a agregação. Muito bem 

conseguidos nos anos de 2013 e 2014 e com 

resultados muito positivos, iremos manter 

as iniciativas “A FPCG vai ao Norte” e a “A 

FPCG vai ao Sul”. 

- Como resultado dos contactos com a 

Secretaria de Estado da Cultura, estará a FPCG 

empenhada em conseguir a concretização de 

uma publicação que integre, quer a riqueza 

de Património Cultural Imaterial associada 

aos produtos que são defendidos pelas nossas 

associadas, quer a pujança fotográfica dos 

mesmos.  
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Depois de uma tarde em que as Confrarias 

presentes discutiram o passado recente, o 

presente e o futuro da FPCG, a Confraria do 

Anho Assado com Arroz de Forno enquanto 

anfitriã preparou para receber as suas 

congéneres um programa social e cultural de 

extrema riqueza. A visita às Caves Quinta da 

Torre, serviu de cenário e ambiente perfeitos 

para um concerto pela Escola de Música 

Artámega.
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Entre os trechos interpretados pelos jovens 

músicos foram recitados alguns dos diálogos 

presentes na obra “No Banquete” de Plutarco. 

Um encontro com os clássicos na tentativa da 

conjugação perfeita da gastronomia das nossas 

Confrarias e dos vinhos dados a provar pelas 

Confrarias convidadas e que apresentaram 

as suas regiões vinícolas. Foi uma tarde de 

trabalho e um final de dia onde as Confrarias 

puderam desfrutar de um ambiente cultural 

onde a música, a gastronomia e os vinhos 

tiveram um momento de conjugação perfeita 

e harmoniosa.
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Se se deve filosofar durante a bebida

Aríston – “Pelos Deuses, será que há alguém que não dê um lugar aos 

filósofos entre os que bebem vinho?”

Plutarco – “Mas é claro que há, meu amigo; e sem dúvida, de forma 

ironicamente solene, dizem que, tal como as donas de casa, a filosofia não 

deve tomar a palavra enquanto se bebe vinho; que os Persas – e com razão, 

segundo eles – não se embebedam nem dançam com as suas mulheres, 

mas sim com as suas concubinas; e aconselham-nos precisamente a fazer a 

mesma coisa: introduzir nos banquetes a música e a representação, mas não 

mexer na filosofia, porque nem é apropriada para os nossos divertimentos, 

nem nós estamos sóbrios nessas alturas.”

Porque se diz que “Eros ensina a ser poeta”

Sósio – Também se diz que estar apaixonado é semelhante à embriaguez: 

torna as pessoas fervorosas, alegres e descontraídas; quando ficam assim, 

deixam-se levar por cantos e especialmente por sons ritmados. Dizem até 

que Ésquilo compunha as tragédias enquanto bebia e se abrasava.

Plutarco - Assim sendo as coisas, se quiseres analisar e entender o amor, 

desdobrando-o sob plena claridade, descobrirás que não há outro sentimento 

No Banquete de Plutarco
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que encerre sofrimentos mais pungentes, nem alegrias mais impetuosas, nem 

maiores perturbações e delírios. Por isso, não é descabido nem surpreendente 

que o amor, se encerra em si tantos quantos são os princípios da música – 

sofrimento, prazer e êxtase -, seja, além de barulhento e eloquente, vantajoso 

e adequado, como nenhum outro sentimento, para a composição de cantos 

e versos.

Por que razão, nos casamentos, se convida gente para o banquete

Plutarco – Os que contraem matrimónio convidam muita gente para a 

festa para que sejam muitos a ver e testemunhar que são de condição livre 

e que, do mesmo modo, se casam com alguém livre, ou será que banquetes 

faustosos e aparatosos significam falta de confiança e esperança no futuro?

Téon – Seja assim como dizes, pois não é coisa inverosímil, e acrescenta 

ainda se te aprouver, que tais banquetes não são apenas reuniões entre 

amigos, mas também entre familiares, ao misturar com a família outra casa. 

E, o que é mais importante, quando duas casas se unem numa só, posto 

que tanto o que recebe como o que oferece sente que é seu dever acolher 

com bondade os familiares e os amigos de uma e de outra parte, com isto se 

duplicam os convidados.

Sobre os excessos de Alexandre com a bebida

Plutarco - Dizem que Mitridates, o que combateu os romanos, determinou 
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atribuir prémios nos certames para quem comesse e bebesse mais, mas que 

ele (Alexandre O Magno) vencia os dois e era quem de todos os homens 

bebia mais, tanto que tinha a alcunha de Diónisos. (…)

Críton - Entre os que bebiam mais temos também o pugilista Heraclides. 

(…) Este, como não tinha quem o acompanhasse a beber, convidava uns 

para o aperitivo, outros para o almoço, outros para o jantar e alguns que 

restassem para um festim: quando os primeiros se iam embora, vinham os 

segundos e depois, sucessivamente, os terceiros e os quartos. E ele, sem que 

fizesse nenhum intervalo, chegava para todos eles e aguentava os quatro 

banquetes até ao fim.

Plutarco - E dos que viviam com Druso, filho de César Tibério, um que era 

médico e vencia toda a gente no beber, foi apanhado a tomar sempre cinco 

ou seis amêndoas amargas para não se embebedar. Impedido, porém, de as 

tomar e vigiado de perto, não aguentava quase nada.

 

Se é melhor a forma antiga, de servir por doses, ou a de agora, de comer do 

bolo-comum

Hágias – Não é pelo prazer de comer e de beber, mas em minha opinião, é 

para partilhar a bebida e a comida que nos convidamos uns aos outros. Ora 

essa repartição da carne por doses, ao eliminar a comunhão, multiplica as 

refeições e os convivas, sem que ninguém, uma vez que cada um, depois de 

agarrar o seu quinhão, como que da mesa de um talhante, o coloca diante 

de si. (…) 



NONA ARTE |40

Plutarco – Concordo que aquilo que convoca os convivas para a comunhão 

de todos é desfrutarmos em comum da conversa e do canto; partilharmos 

de igual modo o prazer conjunto da tocadora de lira e de flauta. (…)

Hágia - Quando vamos à taberna, usamos todos uma só medida, a oficial, 

mas quando se vai para um jantar; cada um leva a sua própria barriga, que 

não se enche. Não é preciso importar agora aquelas rações homéricas das 

refeições dos soldados e dos acampamentos, mas antes emular a humanidade 

dos antigos que tinham como ponto de honra reverenciar todo o género de 

partilha – não só a do mesmo lar e do mesmo tecto, mas também a da 

mesma ração de trigo e da mesma mesa.

Por que razão as mulheres se embriagam menos e os velhos mais rapidamente

Sila – O que digo em primeiro lugar – acerca das mulheres é que têm uma 

compleição húmida que, misturada nelas proporciona-lhes a delicadeza da 

carne, o brilho da suavidade e a menstruação. Ora o vinho, quando cai 

em tanta humidade, é vencido, perde força e torna-se completamente 

inconsistente e aguado.

Plutarco - Quanto aos velhos, o nome parece ser o primeiro a explicar 

porque têm falta de humidade no corpo.  (…) Além disso, pode ver-se que a 

natureza dos velhos tem em si própria os sintomas da embriaguez; pois são 

sintomas claros de embriaguez os membros trémulos, a língua entaramelada, 

o excesso de tagarelice, as cóleras repentinas, os esquecimentos e os extravios 

da mente.
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Sila -  No que respeita aos anciãos, investiguei por que motivo preferem 

vinho mais puro. (…) É que acontece o mesmo com outras sensações, pois 

são lentos e avessos a compreender as propriedades das coisas, se não os 

atingirem de forma desmedida e violenta. (…) Por isso, no que respeita 

ao paladar, agrada-lhes muito mais os sabores picantes e o seu olfato 

experimenta quase o mesmo, em relação aos odores, pois é estimulante com 

mais agrado pelos mais puros e intensos.

A razão pela qual o mosto embriaga menos.

Heródoto – Pois bem, certo dia, o meu pai, como era seu costume, cumpriu 

o sacrifício e, depois do jantar, enquanto se elogiava o seu vinho, propôs 

aos jovens que estudassem filosofia comigo e explicassem a razão pela qual 

o mosto é menos embriagante. A maior parte achou isso incrível e até 

paradoxal.

Hágias – Tudo o que é muito doce provoca repugnância e é enjoativo, por 

isso, também o vinho doce não é algo que se beba facilmente em quantidade 

suficiente para provocar embriaguez, pois uma vez satisfeita a sede, o nosso 

apetite rejeita-o ao ponto de sentir fastio. É que o vinho no princípio é 

doce, mas torna-se agradável quando, envelhecido pela fermentação, ganha 

um sabor ocre.

Heródoto – Alguns médicos recomendam àqueles que tiverem bebido em 

excesso que vomitem, e depois, quando estiverem para se deitar, que comam 

pão embebido em mel. Portanto, se as substâncias doces atenuam o efeito 

do vinho, é natural que o vinho novo não embriague antes que se altere a 

sua doçura.
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A razão pela qual os fortemente embriagados ficam menos alterados do que os 

ditos “tocados”

Hágias – Creio que a razão do homem sóbrio distinguir bem as coisas, que 

a percepção do homem demasiado embriagado se esvai debilitada e que 

a imaginação do tocado, ainda se mantém vigorosa mas o seu raciocínio 

ainda está alterado. Por isso ele discerne, só que discerne mal porque segue 

fantasias.

Plutarco – É também natural que a agitação do embriagado desapareça no 

“tocado” quando atinge o seu auge, e que o vinho contribua para isso: pois 

ao penetrar em grande quantidade no corpo, queima e consome o desvario 

do espírito. Tal como a flauta fúnebre apela ao sentimento e suscita o choro, 

mas à medida que conduzem a alma à compaixão, removem e consomem 

a sua aflição, do mesmo modo podes ver o vinho, quando perturba e excita 

fortemente a sua resistência e fogosidade, aplaca e sossega de novo a mente, 

tranquilizando-a por ter ido demasiado longe na embriaguez.

Hágias – Sem dúvida que os mais velhos se embriagam mais depressa que 

os mais novos, os exaltados mais do que os mais calmos, os melancólicos e 

introspectivos mais do que os bem-dispostos e alegres.

Plutarco – Assim quem presidir os banquetes, quando as brincadeiras sem 

seriedade os invadirem, deverão aconselhar os convivas a evitarem-nas, não 

vão elas introduzir à socapa a insolência e instalar o desrespeito com as 

conhecidas ordens como mandar cantar os gagos, pentear os carecas ou 

dançar os coxos.
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Quais as perguntas e as graças que Xenofonte diz serem mais agradáveis de se 

fazerem enquanto se bebe e quais não.

Xenofonte - admiro as particularidades dos Persas e especialmente o facto 

de colocarem uns aos outros questões sobre as quais era mais agradável 

ser interrogado que não o ser e de gracejarem sobre assuntos de que era 

mais agradável ser objecto de gracejo que não ser. Alegram-se ainda com as 

questões os que, por dominarem tais conhecimentos, não querem que estes 

fiquem desconhecidos ou ocultos.  

Plutarco -  A meu ver são incomodativos os que se auto-elogiam e se põem 

a desfiar os seus próprios êxitos; a menos que algum outro lho peça, e falem, 

por assim dizer, forçados. Quanto ao gracejo, quem se mostra incapaz de 

o manusear de forma oportuna com cautela e habilidade deve abster-se 

completamente dele. Pois, tal como num lugar escorregadio, quem o toque, 

mesmo só de passagem, logo se estatela, assim também, no meio dos copos, 

sempre que haja de falar sem ponderação. 

Xenofonte -  É preciso atenção quanto ao tema do amor que é mais 

complexo, e com as graças sobre ele há os que se ofendem e se irritam e os 

que se alegram. Convém saber quando é oportuno; pois tal como o fogo 

– que, de início, o vento apaga por causa da sua fraqueza, mas que, depois 

de ele se atiçar, já lhe dá alento e força – assim também é o amor: quando 

ainda está encoberto, aborrece-se e irrita-se com os que o descobrem, mas 

depois que irradia e se revela, alimenta-se e sorri com as piadas, que até o 

irão aumentar.
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Se o anfitrião deve, ele próprio acomodar os convidados ou deixar que eles 

mesmos o façam.

Tímon- Penso que conviria muito mais lavar as coisas da alma do que lavar 

a lama dos pés, de modo a conviver com os outros no banquete de ânimo 

leve e simples. No momento em que tentarmos eliminar dos convidados a 

inimizade causada por qualquer ressentimento, de novo pela rivalidade a 

incendiamos e atiçamos, ao rebaixar uns e enaltecer outros.

Plutarco – Concordo, ora se à distribuição dos assentos se seguirem os 

brindes e saudações aos que estão próximos, e ainda as intimidades e 

cumprimentos, teremos sem dúvida um banquete de sábios, não de amigos. 

Tímon – Se, no que respeita às outras coisas, defendemos a igualdade 

entre os homens, porque não os habituamos, começando logo por aqui, 

a recostarem-se uns aos outros de forma ordeira e calma, ao verem que 

passadas as portas, o jantar é democrático e não há lugar privilegiado, qual 

acrópole, em que o rico, aí recostado, escarneça dos mais humildes…

Texto adaptado a partir de O Banquete de Plutarco
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Muito recentemente foi a Confraria da 

Gastronomia do Ribatejo, convidada pelo 

Centro de Apoio Social de Parreira (Chamusca) 

a constituir-se como Juri da II Mostra de 

Sopas do Ribatejo que levou a cabo nas suas 

instalações situadas num meio rural em pleno 

coração da Charneca Ribatejana.

II Mostra de Sopas
do Ribatejo

Tratava-se de um evento cujo produto revertia para fins de Solidariedade Social que se enquadrava 

no âmbito das competências da nossa Confraria e ao qual não podíamos nem devíamos escusar-nos.

Apresentaram-se a concorrer a esta Mostra oito sopas, todas cozinhadas por excelentes cozinheiras e 

cozinheiros sem títulos qualificativos ou estrelas Michelin, mas que demonstraram que guardam no 

seu saber receitas tradicionais que constituem autênticas relíquias culinárias da região.

Em todas estas sopas foi notória a presença de produtos e condimentos naturais muito frescos e de 

muito boa qualidade com cozeduras nada elaboradas que as tornam bastante recomendáveis para uma 

salutar alimentação.

O Juri que foi constituído por sete Membros da nossa Confraria foi confrontado com sopas todas de 

muito boa qualidade que lhe tornaram a tarefa bastante difícil para poder proceder a uma classificação 

de modo a premiar com justiça o empenho que os autores puseram na sua participação, nesta festa 

comunitária onde todos se conhecem e todos colaboram com todos.
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A classificação final depois de muito discutida devido às grandes proximidades verificadas, foi a 

seguinte:

 1ª - SOPA DA CHARNECA  apresentada pela União de Freguesias da Parreira e Chouto.
 2ª- SOPA À CAMPONESA apresentada pelo Moto Club de Parreira.
 3ª- SOPA DE LEGUMES apresentada pelo Futsal Feminino da Parreira.
 4ª- SOPA GROSSA apresentada pelo Corpo de Escuteiros da Chamusca.
 5ª- SOPA À RABEJADOR  apresentada pelos Forcados Amadores da Chamusca.
 6ª- SOPA DA AVÓ  apresentada pela paróquia da Igreja de Nossa Sª de Fátima.
 7ª- SOPA DE PEIXE DO RIO  apresentada pelo Centro de Apoio Social de Parreira.
 8ª- SOPA DE CORNO  apresentada pelos Forcados do Aposento da Chamusca.

Depois de obtidas as classificações seguiu-se um almoço aberto à população, com base nas maravilhosas 

sopas em presença, após o que se procedeu à entrega das respetivas distinções.

Para nós Confraria foi uma honra e um grande prazer podermos colaborar numa organização deste 

tipo que envolveu muitas boas vontades de toda uma população de raízes rurais e em que o principal 

objetivo era a Solidariedade Social.

Também é de realçar o que esta organização contribuiu para o reviver de receitas da Cozinha Tradicional 

do Ribatejo,  o que se traduz afinal num grande contributo para a valorização da nossa gastronomia.
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- Ande o frio por onde andar, pelo Natal cá vem parar. 

- Assim como vires o tempo de Santa Luzia ao Natal, assim estará o ano, 
mês a mês até ao final.

- De Santa Catarina ao Natal, bom chover e melhor nevar.

- De Santos ao Natal perde a padeira o cabedal. 

- Depois de o Menino nascer, é tudo a crescer.

- Do Natal a Santa Luzia cresce um palmo em cada dia. 

- Do Natal a São João, seis meses são.

- Em dia de festa e Natal, atesta a barriga, não faz mal.

- Em Natal chuvoso até o diligente é preguiçoso. 

- Festa do Natal no lar, da Páscoa na Praça e do Espírito Santo no campo. 

- Galinhas de São João, pelo Natal ovos dão.

- Janeiro gear, Fevereiro chover. Março encanar, Abril espigar, Maio 
engrandecer, Junho ceifar, Julho debulhar. Agosto engavelar, Setembro 
vindimar. Outubro revolver, Novembro semear, Dezembro nasceu Deus 
para nos salvar.

- Laranja antes do Natal livra o catarral.

- Na mesa de Natal, o pão é o principal.

- Natal à sexta-feira, guarda o arado e vende os bois.

   Provérbios de Natal
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- Natal ao sol, Páscoa ao fogo, fazem o ano formoso.

- No Natal, todo o lobo vira cordeiro.

- Noite de Natal estrelada dá alegria ao rico e promete fartura ao pobre. 

- Nos bons anos agrícolas, o Natal passa-se em casa e a Páscoa na rua.

- O ano vai mal, se não há três cheias antes do Natal.

- Para o ano não ir mal, hão-de os rios três vezes encher, entre o São Mateus 
e o Natal.

- Pela Senhora da Conceição, favas ao chão; por São Tomé, carregam da 
ponta ao pé; eu semeio quando me faz conta e carregam do pé à ponta.

- Pelo Natal se houver luar, senta-te ao lar; se houver escuro, semeia outeiros 
e tudo. 

- Pelo Natal, lua cheia, casa cheia.

- Pelo Natal, semeia o teu alhal e se o quiseres cabeçudo, semeia-o no 
Entrudo.

- Pelo Natal, sol; pela Páscoa, carvão.

- Quando o Natal tem o seu pinhão, a Páscoa tem o seu tição.

- Quem vareja antes do Natal, fica-lhe a azeitona no olival.

- Uma cama em Agosto e uma ceia em Natal, quem a quer a pode dar.
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Cerimónias
Capitulares

 Outubro

Real Confraria do Maranho | 31-10-2015
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 Novembro

Confraria dos Ovos Moles | 07-11-2015

Real Confraria da Matança do Porco | 08-11-2015

Confraria da Raça Arouquesa| 14-11-2015
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Confraria Queirosiana | 21-11-2015

Confraria do Medronho | 22-11-2015



NONA ARTE |52

Dezembro

Confraria do Queijo Fresco da Região Saloia| 05-12-2015

Confraria Gastronómica do Cabrito e da Serra do Caramulo | 05-12-2015

Confraria dos Sabores Poveiros | 12-12-2015
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Janeiro

09   Confraria Gastronómica da Carne Barrosã

16   Confraria da Fogaça da Feira

23   Confraria dos Sabores da Abóbora

31  Confraria do Vinho de Lamas

Fevereiro

06  Confraria do Bucho Raiano

Março

        Confraria dos Rojões da Bairrada
        com Grelo e Batata à Racha05        Confraria do Queijo Serra da Estrela

11   Assembleia Geral Ordinária da FPCG

20   Confraria Gastronómica As Sainhas de Vagos


