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EDITORIAL
“O Triunfo de Baco”

Diego Velázquez
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Na sala 29 da “The National Gallery”, de Londres, encontra-se esta obra 
encomendada pelo cardeal Richelieu em maio de 1636 para fazer parte 

da decoração do Cabinet du Roi no Château de Richelieu.

O mestre francês, Nicolas Poussin (consagrado pelas suas versões do “Rapto 
das Sabinas”) representa uma celebração entre ninfas e sátiros diante de uma 
estátua de Pan, deus das florestas, que está muito associado ao deus Baco. 

A celebração, aliás, pode ser considera uma orgia, com dança, bebida (vinho) 
e sexo. 

“O TRIUNFO DE PAN”

Nicolas Poussin



Nona Arte Setembro 2019 ■ 5

Uma das principais obras do mestre do Barroco espanhol, Diego Velázquez, 
que retratou tantas cenas bíblicas, tem o vinho como tema não de forma 

sagrada mas sim profana. 

Esta famosa pintura que foi patrocinada pelo rei Felipe V de Espanha encontra-
se actualmente exposta no Museu do Prado, em Madrid.

Na obra “O triunfo de Baco”, ou como também é conhecida “Os bêbados”, 
aparece o conhecido deus mitológico a coroar possivelmente um poeta 
inspirado pelo vinho. 

“O TRIUNFO DE BACO”

Diego Velázquez
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Vermeer é um dos mais conhecidos pintores flamengos do século XVII, 
famoso por retratar cenas domésticas, como a “Menina com brinco de 

pérola”, considerada a sua obra prima. 

O tema da mulher com uma taça de vinho serviu para que ele produzisse 
duas destacadas pinturas por volta de 1660.

No quadro “A taça de vinho”, que se encontra na Gemäldegalerie, em Berlim, o 
artista mostra uma mulher a beber uma taça de vinho enquanto um homem 
aguarda com a jarra para voltar a enchê-la. 

“A TAÇA DE VINHO”

Johannes Vermeer
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Na mesma sala do Museu do Louvre, em Paris, onde se encontra a 
famosíssima Mona Lisa de Leonardo Da Vinci, está uma das principais 

obras de outro dos grandes génios da Renascença italiana: Paolo Veronese. 

Obra com quase sete metros de altura por 10 de largura encomendado pelos 
beneditinos do mosteiro de San Giorgio Maggiore, em Veneza, para adornar 
o seu novo refeitório em 1563. 

Na famosa cena bíblica das Bodas de Canã – passagem bíblica em que Cristo 
realiza o seu primeiro milagre (transformar água em vinho) –, Veronese 
retrata Jesus ao centro, rodeado da sua mãe e discípulos, o noivo e a noiva 
encontram-se retratados no canto esquerdo.

“AS BODAS DE CANÃ”

Paolo Veronese
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“O vinho é escarnecedor e a bebida alcoólica induz brigas; não é 
inteligente deixar-se dominar por elas”. 

A famosa passagem é do livro dos Provérbios 20:1, na Bíblia. Este foi um dos 
diversos motes moralizantes dos Provérbios que o mestre Steen utilizou em 
suas obras.

Nesta pintura em particular retrata uma mulher embriagada sendo 
transportada num carrinho em claro sinal de humilhação diante do abuso 
da bebida.

A primeira parte do versículo bíblico está escrita na soleira da porta. Apesar 
do tema forte, ele é retratado de forma bem-humorada. Steen era conhecedor 
deste género de cenas, pois era ele próprio dono de uma cervejaria. 

A pintura de 1663-64 está exposta no Museu Norton Simon.

“O VINHO É ESCARNECEDOR”

Jan Steen
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Todo o enófilo que visite a galeria Uffizi, em Florença, detém-se diante de 
uma das obras mais convidativas, do mestre Caravaggio.

O pintor, que viveu entre o fim do século XVI e início do século XVII, teve 
influências barrocas, renascentistas e maneiristas em sua obra, quase sempre 
marcada por temas bíblicos. O seu famoso Baco foi pintado por volta de 1595 
e mostra um jovem a oferecer uma taça de vinho aos seus observadores. 

A obra foi feita quando Caravaggio estava sob o patronato do importante 
cardeal Francesco Maria del Monte, contudo ela permaneceu “desconhecida” 
até 1913, quando foi encontrada num armazém de Uffizi e então catalogada.

“BACO”

Caravaggio
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Um dos precursores do Impressionismo (“Numa manhã, um de nós já não 
tinha preto, e assim nasceu o Impressionismo”, chegou a dizer), Renoir 

influenciou enormemente a arte de seu tempo. 

Entre os seus trabalhos mais representativos encontra-se esta tela exposta 
na exposição impressionista de 1882 em Paris e que retrata um almoço na 
Maison Fournaise, conhecido restaurante nas margens do Sena.

Retrata um grupo de amigos, como o pintor Gustave Caillebotte, a sua futura 
esposa Aline Charigot (que brinca com o cachorrinho), além de membros da 
família Fournaise, proprietários do local. A mesa, desarrumada, está repleta 
de vinhos e taças.

A pintura encontra-se hoje na The Phillips Collection, em Washington.

“O ALMOÇO DOS BARQUEIROS”

Pierre-Auguste Renoir
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E não é que a viticultura teve espaço até mesmo no surrealismo? Uma das 
obras do espanhol Joan Miró, expostas no Metropolitan, em Nova York, 

retrata uma paisagem de Tarragona, região da Catalunha, Espanha.

É provavelmente uma cena inspirada na herdade da sua família, onde passou 
alguns verões a trabalhar, aí terá produzido cerca de 40 obras entre 1914 e 
1922. Nesta tela de 1919, ele mostra vinhas em primeiro plano tão detalhadas 
que até mesmo as suas raízes estão pintadas. Oliveiras e montanhas ao fundo 
completam uma paisagem idílica dentro de uma mente surrealista.

“VINHAS E OLIVEIRAS DE TARRAGONA”

Joan Miró
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Autor de alguns dos principais bastiões da arte impressionista, como 
“Almoço na relva” e “Olympia”, Manet retratava cenas realistas. Outra de 

suas obras célebres é esta do “retrato” da “barwomen” num clube nocturno 
de Paris.

Ela está diante do bar, com um espelho por trás que no reflexo, revela todo 
o ambiente do local, assim como o próprio pintor no canto superior direito. 
Apesar da festa, a rapariga tem feições um pouco melancólicas.

A pintura foi exposta no Salão de Paris em 1882 pela primeira vez e hoje pode 
ser apreciada na “Courtauld Gallery”, em Londres.

“UM BAR NO FOLIES-BERGÈRE”

Edouard Manet
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A história do rei Belsazar, filho de Nabucodonosor, é contada no livro de 
Daniel, da Bíblia. Durante uma festa em que usa taças de ouro do templo 

de Jerusalém para beber vinho, a mão de Deus aparece colocando uma 
inscrição na parede alertando para o fim do seu reino. 

“O rei Belsazar deu um grande banquete a mil dos seus senhores, e bebeu 
vinho na presença dos mil”, começa o versículo 5 que Rembrandt usou como 
mote para criar uma tela que hoje encontramos exposta na “The National 
Gallery”, de Londres.

A face de horror do rei e de seus companheiros diante da mão divina é uma 
das marcas da pintura, uma de suas célebres interpretações de cenas bíblicas.

“O BANQUETE DE BELSAZAR”

Rembrandt van Rijn
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E não é que a viticultura teve espaço até mesmo no surrealismo? Uma das 
obras do espanhol Joan Miró, expostas no Metropolitan, em Nova York, 

retrata uma paisagem de Tarragona, região da Catalunha, Espanha.

É provavelmente uma cena inspirada na herdade da sua família, onde passou 
alguns verões a trabalhar, aí terá produzido cerca de 40 obras entre 1914 e 
1922. Nesta tela de 1919, ele mostra vinhas em primeiro plano tão detalhadas 
que até mesmo as suas raízes estão pintadas. Oliveiras e montanhas ao fundo 
completam uma paisagem idílica dentro de uma mente surrealista.

“VINHAS E OLIVEIRAS DE TARRAGONA”

Joan Miró



Após o repto lançado pela Federação Portuguesa das 
Confrarias Gastronómicas algumas Confrarias já se 
encontram a desenvolver alguns projectos/iniciativas 
no âmbito da preservação da Dieta Mediterrânica, assim 
começamos por apresentar os exemplos das Confrarias: 
Confraria Gastronómica “As Saínhas” de Vagos e da 
Confraria do Anho assado com arroz de forno.

AS CONFRARIAS PRESERVAM A

 DIETA MEDITERRÂNICA 
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Objetivo deste projeto:

A convite da FPCG a nossa confraria, aceitou o desafio de, 
ir ao encontro das camadas mais jovens, junto das escolas 
e dar a conhecera Dieta Mediterrânica promovendo assim, 
a adesão a uma alimentação adequada, quer do ponto 
de vista nutricional, quer do conhecimento da produção 
alimentar de proximidade e sazonal, dos conceitos de 
sustentabilidade ambiental, social e da proteção dos valores 
culturais.

Dieta Mediterrânica

Um padrão de alimentação saudável

A Dieta Mediterrânica teve a sua origem nos países 
banhados pelo Mar Mediterrâneo ou que por ele são 
influenciados. A palavra ‘dieta’ deriva do termo grego 
“diaita” que significa estilo de vida equilibrado. A Dieta 
Mediterrânica é precisamente isso: um estilo de vida 
marcado pela diversidade e por isso, considerada uma das 
dietas mais saudáveis do mundo. Em Portugal, é utilizada 
a Roda dos Alimentos como guia alimentar para uma 
alimentação saudável. Este guia apresenta já incorporados, 
diversos princípios da Dieta Mediterrânica.

A Pirâmide da Dieta Mediterrânica

Um estilo de vida para os dias de hoje

A pirâmide da Dieta Mediterrânica funciona como 
um bom guia, para a promoção de estilos de vida 
saudáveis, onde se privilegia o consumo de alimentos 
de diversos grupos, dando especial importância às 
proporções e frequência de ingestão. A pirâmide da 
Dieta Mediterrânica assenta nos princípios de uma vida 
saudável dividindo as orientações alimentares segundo 
uma frequência diária, semanal ou ocasional.

Os frutos secos estão referenciados, como alimentos 
de consumo diário. Foi neste grupo excecional, mais 
propriamente no produto amêndoas, que incidiu o 
nosso projeto, com os alunos do 1º e 4º Anos, da Escola 
Básica da Vigia, do concelho de Vagos.

fotos “Passo-a-passo”, da workshop“Amêndoas de Cacau”: 
amêndoas artesanais da Páscoa, que partilhámos com 
os alunos e professores desta escola. Foi uma atividade 
de grande valor, onde as confrades da Confraria 
Gastronómica “As Sainhas” de Vagos passaram o “saber 
fazer”, aos alunos e estes, por sua vez, tentaram associar 
conceitos simples, adquiridos ao longo do ano letivo, tais 
como, as mudanças do estado físico das substâncias.

Os alunos mostraram-se bastante interessados, foram 
colocando várias questões, ao longo da apresentação e 
ficaram muito satisfeitos com o resultado final.

Legenda das fotos:

1 - Levar água ao lume

2 - Juntar à água o açucar

3 - Mexer sempre muito bem até obter uma calda leve

Nona Arte Setembro 2019 ■ 16

CONFRARIA GASTRONÓMICA

“AS SAÍNHAS” DE VAGOS



4 - Mexer até que a água com açucar comece a “borbulhar” 
e a formar uma espuma

5 - Juntar a amêndoa previamente torrada

6 - Juntar o cacau

7 - Envolver muito bem todos os ingredientes

8 - Depois de todos os ingredientes bem misturados, 
retirar do lume e espalhar a amêndoa em tabuleiros e 
deixar arrefecer

9 e 10 - Soltar as amêndoas umas das outras

11 e 12 - Os alunos ouviam com atenção e iam 
respondendo às perguntas que iam sendo colocadas

13 - No final da workshop as Confrades “Sainhas” foram 
agraciadas com umas lindas flores

14 - “Amêndoas com Cacau” prontinhas ...

Confraria Gastronómica “As Saínhas” de Vagos
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Nome do Projecto: “Um dia na Escola”

Público-alvo: Alunos do 1.º ciclo do ensino básico, as escolas 
dos agrupamentos de Marco de Canaveses

Idades: entre os 6 e os 11 anos

A Confraria do Anho Assado com Arroz de Forno, tem levado 
acabo desde 2017, um projecto que se intitula de “Um dia 
na Escola”, que consiste em uma presença física da confraria 
para promoção e divulgação das suas actividades.

A confraria faz assim a promoção dos saberes, sabores, usos 
e costumes da gastronomia marcoense, e da confecção do 
seu prato típico e outros de relevância gastronómica.

A secção de informação e divulgação tem como público alvo os alunos do 1.º 
Ciclo do ensino básico, alunos com idades compreendidas entre os 6 e os 11 
anos, com o objectivo principal de promoção e divulgação, tendo em vista a 
preservação das tradições dos seus antepassados.

Ao longo da sessão: é mostrada a forma de confecção de alguns pratos da 
nossa gastronomia, com especial atenção, o Anho Assado com Arroz de Forno; 
é realizado um jogo de palavras com os alunos; é feita uma interacção entre os 
elementos da confraria, trajados, e os alunos, com questões e temas diversos 
de gastronomia; assim a um pequeno vídeo da preparação, da confecção, e das 
formas de divulgação do Anho Assado com Arroz de Forno. Levam para casa, 
uma folha, onde em família (pais, avós, tios, primos, quem quiserem), fazerem a 
sua própria história do prato típico, ou contar algo característico na sua família 
na confecção do anho, ou outro qualquer elemento gastronómico. Fica ao 
critério de cada um, e da sua família, de elaborar um texto, um desenho, uma 
história, um conto, ditados populares, entre outros. 

Até ao momento já fizemos esta promoção em 11 escolas de vários 
agrupamentos de Marco de Canaveses, num total demais de 1000 alunos.

Com este projecto, a confraria pretende consolidar os saberes, os sabores, os 
usos e costumes que estão á volta do prato típico do concelho, o Anho Assado 
com Arroz de Forno.

Confraria do anho assado com arroz de forno
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CONFRARIA GASTRONÓMICA DO ANHO
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- “VAMOS APRENDER A COZINHAR PEIXE”

“Vamos Aprender a Cozinhar Peixe” Com a riqueza de 
pescado, quer de diversidade, quer de quantidade, de 
que dispomos é preciso levar outras práticas alimentares 
aos mais novos, habitualmente, muito reticentes ao 
consumo do peixe.

Uma das razões para tal é, sem dúvida, a forma como 
este é cozinhado e apresentado às crianças e jovens 
portugueses. Assim, propomos o desenvolvimento da 
ação “Vamos Aprender a Cozinha Peixe” nas escolas 1º 
ciclo.

Objetivos: - Propor a mudança de comportamentos no 
que diz respeito ao consumo de peixe - Apresentar as 
diferenças de aparência entre os vários peixes, crustáceos 
e moluscos - Apresentar o receituário tradicional 
associado ao peixe, moluscos, crustáceos - Divulgar os 
“sabores do mar” 

Parceiros: Confrarias Portuguesas Escolas 1º ciclo do 
Ministério da Educação Associações de Desenvolvimento 
Local Associações Culturais Nota: Esta é uma ação que a 
FPCG irá desenvolver no ano de 2019 sendo que serão 
escolhidas algumas escolas associadas a Confrarias 
ligadas ao mar. 
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- FORMAÇÃO NAS ESCOLAS DE HOTELARIA

Tendo em conta que os futuros profissionais da cozinha 
terão um importante papel na preservação e transmissão 
das práticas alimentares tradicionais, consideramos que 
deverá ser enfatizada a DM na formação nas escolas de 
hotelaria e turismo de Portugal. Assim, propomos levar 
às escolas de hotelaria informação sobre práticas da DM, 
nomeadamente, no que se refere a maior conhecimento 
dos peixes, frutas, leguminosas e, ainda, práticas culturais 
associadas a festividades pagãs e religiosas. 

Objetivos: - Transmitir aos futuros profissionais da 
cozinha conhecimentos relacionados com a diversidade 
de peixes, moluscos e crustáceos - Divulgar entre este 
público receituário e técnicas de preparação - Transmitir 
conhecimentos culturais e históricos que permitam a 
contextualização do pescado e do receituário na sua 
apresentação ao público dando azo à elaboração de 
uma “história” (story telling).

Parceiros: Escolas de Hotelaria e Turismo da Rede do 
Turismo de Portugal Escolas de Hotelaria do Ministério 
da Educação Escolas de Hotelaria dos Centros de 
Formação Confrarias Nota: Este é um projeto que se 
encontra já em desenvolvimento no plano de ação da 
FPCG, nomeadamente, com as Escolas de Hotelaria e 
Turismo da Rede de Turismo de Portugal no âmbito do 
Dia Nacional da Gastronomia Portuguesa.

RELEMBRAMOS OS PROJECTOS QUE A FPCG, PRETENDE 
CONTINUAR A DESENVOLVER COM AS SUAS ASSOCIADAS

- “À VOLTA DO MEDITERRÂNEO”

Colaboração com as Universidades Séniores Tendo em 
conta que o aumento da esperança média de vida leva a 
uma crescente longevidade a idade sénior é, atualmente, 
um público a não desprezar já que a prática de estilos 
de vida saudáveis permite uma vida com menores riscos 
de saúde. Neste contexto, parece-nos bastante útil a 
divulgação de informação sobre a DM nas Universidades 
Séniores. Simultaneamente, deverá ser feita uma recolha 
de práticas e conhecimentos do PCI associadas à DM 
numa tentativa de integração dos séniores na vida ativa. 

Parceiros: FPCG Universidades Séniores Nota: Este projeto 
irá ser desenvolvido pela FPCG no próximo triénio

- A “DM NA VOZ DA MINHA SANTA AVOZINHA”

 Considerando o magnífico património de histórias, 
contos, músicas, lenga-lengas, etc que os mais velhos 
dominam, podemos proporcionar o encontro entre 
gerações onde possa ser transmitido esse mesmo 
conhecimento. Simultaneamente, com a recolha 
vídeo e áudio, esse património poderá ser mais tarde 
inventariado e classificado. Assim, propomos encontros 
nas Bibliotecas Municipais para recolha de elementos 
do PCI relacionados com a DM favorecendo a integração 
dos mais velhos na sociedade ativa. 

Objetivos: - Proporcionar o encontro e diálogo entre 
gerações favorecendo a troca de conhecimentos - 
Recolha de elementos do PCI para posterior caraterização 
e classificação 

Parceiros: Bibliotecas Municipais, Escolas do 1º Ciclo e 
Confrarias



- “NA COZINHA COM SABOR”

A monotonia de produtos e de receituário carateriza o 
quotidiano alimentar nas escolas e nas famílias já que, 
cada vez mais, é menor o tempo disponível para dedicar 
à preparação das refeições. Quer na escola, quer na 
família, opta-se pelo mais fácil, pelo que se sabe que 
será bem recebido entre os mais novos descurando a 
diversidade de sabores.

Sabendo de antemão o quão rico e diversificado é o 
receituário nacional, quer de técnicas culinárias, quer 
na utilização de produtos, propomos ações de formação 
para responsáveis pelos serviços de alimentação das 
escolas e para as famílias na descoberta de outros modos 
de preparar produtos tendencialmente difíceis como o 
Peixe, a Sopa, os Legumes, as Leguminosas e a Fruta.  

Com a colaboração das Confrarias e das Escolas de 
Hotelaria propomos alargar o conhecimento dos 
produtos disponíveis e das técnicas culinárias que 
poderão, simultaneamente, trazer mais sabor às refeições 
e dar-lhes o gostinho da tradição que se reconhece nas 
refeições familiares. 

Público: Escolas do 1º e 2º Ciclo.
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- “EDUCAÇÃO DO GOSTO”

A ausência de conhecimento entre o público 
jovem e adulto dos nossos produtos tradicionais, 
nomeadamente, dos produtos com grande ligação ao 
território e às técnicas tradicionais de produção fazem 
com que a alimentação da maioria dos portugueses 
não inclua alimentos que são, simultaneamente, de 
grande qualidade nutricional e que respeitam práticas 
sustentáveis de desenvolvimento local (desde a 
produção agrícola até à comercialização). 

Assim, propomos fazer nos mercados municipais ou, em 
alternativa, nas grandes superfícies comerciais ou, ainda, 
nas escolas, ações de educação para o Gosto. Propomos 
incluir fruta, queijos, azeites, frutos secos, pão. 

Com a colaboração de associações de produtores, 
confrarias e associações de desenvolvimento local.

Público: Infantil, Juvenil, Adulto e Sénior. 

PROJETO A DESENVOLVER COM A DIRECÇÃO GERAL DE 
SAÚDE PARA A LITERACIA ALIMENTAR

- “MENOS SAL, MAIS SABOR”

A preocupação com o excesso de sal na alimentação 
é transversal a todas as faixas etárias sendo que desde 
os problemas de saúde do público sénior às questões 
de obesidade da classe infantil e juvenil obrigam-nos a 
pensar como reduzir o consumo de sal.

Assim, a literacia alimentar passa por saber cozinhar 
com menos sal aproveitando plantas halófitas, ervas 
aromáticas e técnicas de culinária que permitem dar mais 
sabor aos cozinhados com menor risco para a saúde. 

Propomos ações em escolas do 1º e 2º ciclo, universidades 
séniores e bibliotecas municipais.



A FPCG ciente da importância de reflectir acerca do rumo 
do movimento das Confrarias, do trabalho desenvolvido, 
da imagem que as confrarias transmitem de si próprias, 
organizou um jantar de reflexão onde se pretendeu 
discutir o momento actual e a visão de futuro.

O Jantar realizou-se no passado dia 17 de Julho. e serviu 
para lançar um olhar crítico para o interior das nossas 
organizações e pensar na relação que pretendemos 
manter com a sociedade. Estiveram presentes as 
seguintes Confrarias associadas à FPCG que aproveitaram 
o momento para reflectir sobre o presente e o futuro.

“À CONVERSA COM A FPCG”

ENCONTRO DE CONFRARIAS

Confraria do Presunto e da Cebola do vale do Sousa;
Confraria dos Carolos e Papas de Milho;
Confraria Gastronómica “As Sainhas”;
Confraria dos Sabores da Abóbora;
Confraria Nabos e Companhia;
Confraria do Queijo Serra da Estrela;
Confraria do Anho Assado com arroz de Forno;
Confraria da Gastronomia do Ribatejo;
Confraria Enogastronómica Sabores do Botaréu;
Confraria da Fogaça da Feira;
Real Confraria da Cabra Velha;
Confraria do vinho de Lamas;
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Opulento no sabor e rico na forma, o sumptuoso 
Morgado do Algarve apresenta-se como o expoente 
do cruzamento de duas tradições doceiras. Por um 
lado, a tradição do açúcar e do seu trabalhar em 
complemento com a amêndoa, prática trazida pelos 
árabes para as terras do Al-Garb e aí desenvolvida 
e enraizada pela demorada presença daquele 
povo no Sul da Península Ibérica. Por outro lado, 
a complementar este conhecimento e prática, o 
Morgado exibe, pelo recheio, a mais nobre tradição 
doceira desenvolvida nas cozinhas dos conventos. É, 
por isso, herdeiro de duas tradições de excelência que 
conjugadas deram origem à perfeição, quer na massa 
ou alcofa, quer no recheio.

Na verdade, a alcofa revela a herança árabe da arte de 
trabalhar o açúcar, neste caso conjugado com um dos 
frutos de eleição desenvolvido em terras algarvias, a 
amêndoa. É por isso, feita uma massa com a amêndoa 
finamente moída, açúcar e água que irá ser moldada 
para servir de recipiente a um elegante recheio do 
melhor que a doçaria conventual nos deu, doce de 
gila, ovos-moles e fios de ovos.

Sabemos que a arte de trabalhar os pontos do açúcar 
sempre acompanhados das gemas de ovos era uma 
prática das melhores casas onde as jovens raparigas 
eram iniciadas nos segredos da alquimia da boa 

doçaria. O sistema de morgadio que levou muitas 
jovens para detrás dos altos muros dos conventos 
e mosteiros conjugado com a disponibilidade do 
açúcar nestes espaços religiosos deram-nos uma rica 
e opulenta doçaria.

O morgado é devedor de toda esta riqueza de arte 
doceira na conjugação do açúcar com os ovos e com as 
frutas, pois que convém não esquecer que conseguir 
um bom doce de gila obriga a um saber-fazer para 
que o resultado não desvirtua a intenção. Reunir na 
tradição do Morgado, o doce de gila, o doce de ovos, 
os fios de ovos e a massa de amêndoa, esta última tão 
reveladora da herança árabe, só pode resultar num 
resultado perfeito pelo excesso de perfeição em cada 
uma das partes.

A culminar há a referir que o Morgado é enfeitado 
mimosamente com flores e frutos feitos com a massa 
da alcofa e decorado com franjas de papel de seda bem 
ao jeito da tradição conventual de apresentação dos 
doces. Prova absoluta de que cada pedaço da nossa 
doçaria é o resultado de heranças que se cruzam, de 
histórias que se misturam, de artes culinárias que 
são recíprocas, o Morgado é pleno no saber-fazer, na 
apresentação e no sabor.   

 MORGADOS DO ALGARVE
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Joaquim Caetano Pinto na Monografia que faz do 
Concelho de Resende ao falar das tão afamadas 
Cavacas de Resende refere que as que antigamente 
se faziam eram “muito bem apresentadas, feitas quase 
exclusivamente de ovos e açúcar. Das brancas faziam 
Ocas”. Na verdade, mais do que descrever o doce mais 
representativo do concelho, o autor quer alertar para a 
diferença entre as Cavacas de Resende e uma qualquer 
Cavaca presente no receituário nacional. Se no resto 
do país uma cavaca é um doce em forma de concha 
e de textura seca, em Resende é esplendorosamente 
amarela, ternamente doce e francamente atraente 
onde o branco que a encima contrasta com o amarelo 
do pão fofo e leve, o Pão-de-Ló.

Lá, em Resende, as brancas são as Ocas. Ou seja, o que 
no resto do país é uma cavaca de interior castanho 
e de exterior pincelado a branco, ali é uma Oca. Até 
no preenchimento da palavra e no que ela sugere se 
percebe o contraste ente os dois doces. As cavacas 
de Resende são fatias de Pão-de-Ló feito, quase 
exclusivamente, de ovos e açúcar onde a farinha 
é um elemento residual, antigamente cortadas 
grosseiramente, hoje cortadas com a distinção que 
sugere a perfeição.

Diz-se que, por uma questão de conservação, 
estas fatias de pão fofo de ovos, ditas Cavacas, são 

mergulhadas em calda de açúcar e depois pinceladas 
com farinha adquirindo um tom branco inocente, puro 
que contrasta com o amarelo vivo e tentador. Feita a 
distinção entre as Fatias de pão de ovos fofo, ditas 
Cavacas, e as chamadas Ocas, brancas, que lembram 
outras Cavacas vale a pena registar que este é um doce 
que goza de uma extensa fama referenciada desde o 
século XIX.

Em 1889, no jornal “O Baionense” lê-se que as Cavacas 
eram atração difícil de resistir para os romeiros que 
passavam e as encontravam postas pelas doceiras em 
cima de toalhas brancas franjadas de rendas.

Sabendo que são de grande tradição as Romarias 
a Santa Maria de Cárquere a Santa Maria de Barrô, 
esta última caraterizada pelas penas e trabalhos 
que passam os devotos para ir buscar a imagem 
de pedra que se encontra num nicho na margem 
esquerda do Rio Douro, podemos perceber que no 
caminho da devoção pela proteção divina seriam os 
romeiros adoçados pela visão serena e o sabor feliz 
de uma Cavaca de Resende que avivava ainda mais o 
sentimento religioso.

 CAVACAS DE RESENDE
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A forma mais simples de compreender um doce, por vezes, 
não é ir ao encontro da sua origem primeira, mas perceber as 
razões do seu formato, da sua textura, pois que o seu sabor há 
muito que foi aceite e é tido como consensual.

É o caso das Cavacas das Caldas. Mesmo antes de se provar 
uma destas Cavacas de imediato nos interrogamos a razão 
de o próprio doce se assemelhar a uma concha. E porque 
é tão duro? Talvez porque nasce como doce de romaria, a 
Cavaca apresente uma textura tão seca pela necessidade de 
conservação evitando assim a alteração ou aparecimento de 
bolores. 

Já a forma, talvez a mesma se explique porque, na sua origem 
de doce de que tantas versões se encontra no nosso Portugal 
doceiro, ele tivesse uma dupla função, servir de taça ao 
líquido vínico que o humidificava tornando-o mais mole e, 
simultaneamente, servia de acompanhamento. Versátil, este 
doce revela o génio do ser humano que, na alimentação, 
nunca deixou de associar o gosto, a função e a forma. Doce de 
romaria, pobre nos ingredientes e simples na arte culinária, 
foi buscar à calda de açúcar a graça e o contentamento que 
o adoça.

 CAVACAS DAS CALDAS DA RAINHA



“... é o açúcar, é o limão, é a mistura do leve estaladiço da 
massa que se desfaz na boca que deixa um gosto que nos 

provoca...”
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Se no interior do país as Cavacas incluem azeite na 
receita, já pelo litoral onde as das Caldas são um bom 
exemplo é a manteiga que faz a ligação entre os ovos e 
a farinha. Depois de cozidas são banhadas numa calda 
de açúcar onde o limão é elemento que aromatiza e 
atenua o açucarado sabor.

Tendo em conta a importância do turismo associado 
ao termalismo e a grande presença de uma elite 
social e monárquica na vila das Caldas, sobretudo, 
no decorrer do século XIX, surgem muitas cavacarias 
onde se faziam e vendiam as Cavacas que, dadas as 
suas caraterísticas de conservação, se apresentavam 
como doces extraordinários a servirem de oferta de 
recordação de uma passagem pela cidade.

Numa época em que eram as viagens o principal 
veículo de divulgação da doçaria portuguesa, as 
Cavacas das Caldas beneficiaram dessa contínua 
passagem por aquela cidade sendo que a receita se 
foi aprimorando cada vez mais. Talvez por isso, em 

1924, no 1º Volume do Guia de Portugal elas aparecem 
referidas. Quem passasse ou viajasse até às Caldas não 
podia perder este doce.

É de acreditar que, se nasce como doce de romaria o 
que justifica a sua textura e a sua forma, na cidade das 
Caldas este doce transforma-se num ícone doceiro e, 
num ambiente socialmente bem mais requintado, é 
acompanhamento privilegiado para o chá ou café.

No final, é o açúcar, é o limão, é a mistura do leve 
estaladiço da massa que se desfaz na boca que deixa 
um gosto que nos provoca, nos incita a dar mais uma 
dentada pois que queremos eternizar o sabor das 
Cavacas das Caldas. O sabor não exige explicações, 
apenas que se celebre em cada Cavaca.
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Às vezes custa perceber que a história de um doce não é feita de 
monotonia, aqui e ali pontuada por algum episódio que marca um 
ponto da sua evolução. Um doce acontece todos os dias. São as 
pessoas que fazem os doces que conhecem a circunstância, que 
conhecem momentos de maior pujança que depois fenecem com 
o ciclo da vida.

No longo ciclo das Queijadas de Sintra sente-se essa intemporalidade 
da receita num contínuo mudar de mãos. Por isso, a sua história é 
feita de todas as histórias que fizeram o quotidiano de quem as 
fez desde os tempos em que eram pagamento de foros até serem 
distinguidas entre queijadas finas e queijadas de feira. 

Difícil e injusto será enunciar os nomes por detrás das casas que, 
ao longo dos séculos, se foram distinguindo na produção deste 
singular doce que desde sempre ultrapassou os limites geográficos 
da vila de Sintra. Difícil pelo conjunto alargado de nomes, injusto 
porque, decerto, que nos escaparia algum, aqueles, os anónimos 
ou anónimas, que contribuíram para a extensa reputação de um 
doce que muito beneficiou da prática do turismo à vila romântica 
sintrense. 

Ao invés, há que falar de vontades, de quotidianos, de práticas 
culinárias que fizeram com que o sabor fosse universal, mas 
sempre múltiplo e distinto como múltiplas foram as mãos que as 
trabalharam, que desenharam vezes sem conta a fina e estaladiça 
casca e prepararam o distinto recheio, em Sintra dito de miolo. 
Neste, é o queijo o protagonista maior que fez com que, em tempos, 

se tentasse regular o seu fornecimento através de uma Sociedade 
Abastecedora de Queijos à Indústria das Queijadas de Sintra. Boa 
companhia ao queijo, sempre estiveram presentes o açúcar, os 
ovos, a farinha de trigo e a canela. No entanto, se os ingredientes 
se repetem pela presença, não se esgotam na sequência ou nas 
quantidades. Daí a multiplicidade de sabor, de textura de aromas 
que se fundem no imaginário rico das Queijadas de Sintra, doce 
tesouro de tão repetido na literatura quase transformado em 
poema gastronómico. 

Até mesmo quando descrito em formato de caraterística imperdível 
no turismo sintrense, a queijada de Sintra assume estatuto de 
estrela requerida por paladares reais, eruditos e populares. A 
Queijada é um raro exemplo da doçaria nacional onde a linha do 
tempo e do espaço nos confunde.

Somos marcados no palato pelo sabor do exemplar que 
saboreamos hoje, no entanto, é a nossa memória que regista os 
muitos acrescentos de tantas mãos. Atrevo-me a dizer que a 
Queijada de Sintra, mais do que ícone da doçaria local é, hoje, com 
o sabor que tem, um hino a todos os queijadeiros e queijadeiras 
que, no seu tempo, fizeram da mistura de ingredientes fórmula 
mágica na plenitude do sabor.       

 QUEIJADAS DE SINTRA
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Dar o melhor que se tem é costume antigo. É prova de 
agradecimento a quem nos dá. O dar e o receber sempre 
fez parte do ser humano pela necessidade da reciprocidade. 
Espécie de troca simbólica, é muito mais do que isso, é prova 
de amizade quando feito entre amigos, é prova de devoção 
quando feito entre os crentes e a divindade.

Sabemos nós e sabiam os feirenses quando fizeram da 
Fogaça, tributo ao Mártir São Sebastião por agradecimento 
à proteção perante a grande peste que assolou Santa Maria 
da Feira no ano de 1505. Na verdade, a fogaça feita com o 
melhor trigo, era já símbolo de oferta ao “Senhor da Terra” 
como pagamento do foro.

Era símbolo maior do que os camponeses podiam dar ao 
Senhor que lhes dava proteção e segurança, não só tinha a 
mais alva e fina farinha, como esta era acompanhada de ovos, 
açúcar e manteiga, produtos usualmente arredados da mesa 
do quotidiano pela escassez.

Por isso, por ser o melhor que se podia pôr sobre a mesa, 
a Fogaça foi, no momento de aflição, escolhida para ser 
dádiva sacrificada ao São Sebastião. Nesta reciprocidade, 
o alimento firmou para sempre a relação entre os feirenses 

 FOGAÇA DA FEIRA



“... é certo que pela história tem este pão doce outra força 
identitária, a verdade é que só o formato e a cor que 

apresenta nos espevita a vontade...”
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e São Sebastião já que desde essa altura nunca mais 
se deixou de oferecer simbolicamente a Fogaça a 
quem trazia saúde e prosperidade às Terras de Santa 
Maria. Como nos antigos Cortejos do Pão em que se 
ofereciam aos deuses as primícias, também em Santa 
Maria da Feira se conjugou a prática da oferta com 
todo o esplendor do ritual feito em procissão com 
as fogaceiras, meninas jovens que levam as fogaças 
para a oferta. Espetáculo lindo de se ver, ajuda-nos a 
perceber porque o que é firmado à mesa tem outra 
força.

Até parece que na fome somos todos iguais, humanos 
e divindades. Se é certo que pela história tem este 
pão doce outra força identitária, a verdade é que só o 

formato e a cor que apresenta nos espevita a vontade 
de o provar. Feito com um bocado de massa estendido 
em forma de um rolo que é sucessivamente enrolado 
até formar uma espécie de torre comum, esta é aberta 
com um corte em quatro a fazer lembrar os quatro 

coruchéus do Castelo da Feira. De formato singular, é a 
Fogaça alimento sempre pronto, exemplo máximo da 
partilha à mesa, pois que a mesma se faz com cada um 
a tirar, sem cerimónias, a sua porção não admitindo 
este pão doce a faca que corta para todos. Cada um 
tira a sua parte na partilha de todos, cada um tira a 
parte de que necessita no consolo doce de um pão 
que é símbolo de fraternidade entre os feirenses e São 
Sebastião.    

 



Nona Arte Setembro 2019 ■ 30

Nas Fatias do Freixo somos logo impressionados pela cor. Um 
amarelo honesto, forte, vincado com a certeza de que na história 
da doçaria a escolha das gemas para ingrediente principal e eterno 
companheiro do açúcar não foi, de todo, um acaso. Atraente, o 
amarelo sugere a doçura do que se vai provar.

Talvez seja por isso que a nossa doçaria tem o amarelo como tom 
principal, digamos que se é para fazer um doce que se faça bonito, 
que espevite o apetite e nos faça aguar. É este mesmo o caso das 
Fatias do Freixo, o amarelo não só nos prende o olhar como nos faz 
antecipar a gulodice que iremos sentir com a prova. Amarelo que 
prende, amarelo que escorre, amarelo sumptuoso.

Bem o sabia o nosso Rei D. Luís que não dispensava estes doces 
na sua mesa. De uma mistura regrada e muito disciplinada de 
ovos, açúcar e farinha e água a lembrar que de ingredientes 
simples resultam as mais belas composições, as Fatias do Freixo 
surpreendem pelo açúcar na proporção certa, naquele que não se 
impõe, antes adoça e nos contenta.

Afinal, o doce não é assim tão doce e a perfeição assume-se, 
precisamente, porque não é o açúcar o protagonista principal, é 
apenas o que permite que o amarelo tentador se mostre pujante e 
nos convença da harmonia perfeita. Mas estas Fatias são herdeiras 
de uma tradição tão profícua por terras do Norte de Portugal, o 
Pão-de-Ló. Se por outras paragens outros doces predominam nas 
mesas de festa, pelo Norte e, sobretudo, pelo Minho é o Pão-de-Ló 
que é dádiva suprema na festa da comunidade.

Por isso, existem tantas derivações de uma mesma receita, tantos 
exemplares de um pão de ovos, fofo e doce. As Fatias do Freixo são 
um exemplar dessa mesma tradição que escorregou até Terras do 
Tâmega e aí se fez sabor de que as gentes de Marco de Canavezes 
se orgulham sobremaneira.

Se o sabor, a textura e o aroma pertencem a todos os que provam 
estas Fatias, é na Casa dos Lenteirões, no Freixo, que se encontra o 
saber-fazer, o conhecimento da proporção certa dos ingredientes 
que compõem este doce. Receita de família, a forma como nos 
marca, como se distingue de tantos outros, faz-nos acreditar que 
as mãos primeiras que lhe deram origem foram inspiradas por 
uma nobreza de sentimentos capaz de gerar a perfeição através 
da doçaria. Este é um doce perfeito, a perfeição vestiu-se de Fatias 
de Freixo. 

Textos da Pagela que acompanhou esta edição filatélica e que 
foram escritos por Olga Cavaleiro

 FATIAS DO FREIXO
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Venha a nós o figo e a noz

(…) Constatemos que Setembro vai alto; e que além dos 
trabalhos da vindima que vão decorrendo ao sabor da 
maturação da uva, outras duas fainas agrícolas devem 
estar terminadas quando chegar o S. Miguel: a colheita 
e o preparo dos figos e nozes. (…) Desconhece-se onde 
começou a cultura da figueira, essa árvore de formas 
quase bizarras e exóticas mas cuja folhagem verde-vivo 
põe um tom de frescura na paisagem ardente da quadra 
estival.

De certezinha, sabe-se que os egípcios faraónicos já no 
figo metiam o dente, com um apreço que ia ao ponto 
de o fazerem figurar nas oferendas funerárias. Os gregos 
apreciavam-nos de tal maneira – sobretudo os da ática 
– que em determinada altura foi proibido exportá-
los. (…) Os romanos também lhe faziam as honras. Se 
para os camponeses constituía, depois de seco, um 
dos principais recursos alimentares de inverno, a alta 

gastronomia coeva não o dispensava: Apício recomenda 
o figo como acompanhamento ideal de carne assada.

O nosso Ega carrega a not, dizendo que Catão fez decidir 
a última Guerra Púnica, mostrando, aos olhos gulosos 
do senado, a beleza e o tamanho dos figos de Cartago! 
Seja como for, o figo era para os antigos símbolo da 
doçura do viver. E quando uma figueira dava indícios de 
desaparecimento, isto era interpretado como sinal de 
mau agouro, pelo que de imediato era arrancada para 

GASTRONOMIA E A LITERATURA 

“...os egípcios faraónicos já no 

figo metiam o dente, com um 

apreço...”
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permitem analogia, em fotocópia reduzida, com o cérebro 
humano. (…)

A nogueira, entre nós, raramente constitui pomares, 
encontrando-se isolada ou disposta em linhas nas 
extremas das propriedades. 

Todos os terrenos lhe servem. (…) As nozes são 
exageradamente nutritivas: quase 700 calorias por cada 
100 g; mas a indigestibilidade não é um mito, pelo que 
têm de ter tento os frágeis de víscera. De aroma a um 
tempo intenso e fino, de gosto suave e doce, indefinível 
na sua especificidade, (…) 

A união entre os dois é perfeita. Lá diz o provérbio: “da noz 
o figo é bom amigo”. E para que se não diga que são mais 
as vozes que as nozes, basta de palavreado. Alguém lhe 
chamará um figo?

José, Quitério. Livro de bem comer: crónicas de 
gastronomia portuguesa. Lisboa: Assírio e Alvim, 1987

no seu lugar outra ser plantada. A mitologia cristã haveria 
de anatemizar a figueira ao ligar-lhe o embaraço com que 
Judas se enforcou. (…) 

Cá na Portugalidade, o figo está sobretudo adstrito ao 
Algarve. Já se alude a ele no foral de Silves, de 1226. Na 
região do Barlavento, (…) constituía importante sector de 
actividade agro-económica que chegou a ocupar como 
fruto seco nos anos 30, o terceiro lugar entre os nossos 
produtos agrícolas de exportação. Com um tratamento 
ritual, hoje quiçá etnográfico, que começava pela apanha, 
varejando os pincres suspensos das altas pernadas e 
recolhendo os das abas baixas, passava pela cura nas 
esteiras do almanchar, e acabava nas tulhas e fumeiros, 
donde entravam em caixas de pinho que os levavam 
direitinhos à gulodice dos consumidores de outros reinos 
(…)

Quase nem vale a pena acrescentar que, com o figo, 
auxiliado pela amêndoa, criam os algarvios autênticas 
obras de arte doceira. Os catálogos de receitas aí estão 
para o mostrar: queijos, estrelas, flores, peixes, galinhas, 
tudo figurado em figo.

(…) Conhecida em Roma por “noz persa” (para a distinguir 
da “noz grega” ou da “noz síria”, que outra não era senão 
a amêndoa), a noz da nogueira já aparece em restos de 
comida do Mesolítico e em jazidas lacustres na Suiça. No 
mercado romano extremamente cara, daí que só mesas 
de alto calibre lhe pudessem chegar.

Nas ruínas soterradas de Pompeia, no templo de Ísia, 
encontram-se restos de uma variedade de noz entre a 
refeição sacerdotal precipitadamente abandonada à ira 
lavada da erupção vulcânica de 79 d.C.

Os antigos comparavam este fruto à cabeça humana. De 
facto, também tem miolo, e o desenho e sulcos deste 

“...para a distinguir da “noz grega” ou da “noz síria”, que 
outra não era senão a amêndoa), a noz da nogueira já 

aparece em restos de comida do Mesolítico...”
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26 SETEMBRO 2019

Na Reunião do Centro de Competências para a Dieta 
Mediterrânica  em representação da FPCG, esteve a sua 
Presidente, Drª Olga Cavaleiro. Manter a importância 
do papel das Confrarias na defesa da genuinidade do 
nosso receituário e produtos tradicionais continua a ser 
o desiderato primordial destas presenças.

Notícias



27 SETEMBRO 2019

A Drª Olga Cavaleiro em representação da FPCG, esteve presente 
num jantar da nossa Associada Confraria dos Velhotes.

Notícias

JANTAR CONFRARIA GASTRONÓMICA 
DOS VELHOTES

CONGRESSO DOS COZINHEIROS 29 E 30 SETEMBRO 2019

O Congresso Nacional dos Cozinheiros, um dos mais 
importantes eventos gastronómicos em Portugal, regressou 
à Lx Factory nos dias 29 e 30 de Setembro, e com nomes de 
peso.

Os convidados internacionais foram os gémeos russos Ivan e 
Sergey Berezutskiy, do restaurante Twin Garden em Moscovo 
(que aproveitam a visita para fazer um jantar especial com 
João Rodrigues, no Feitoria) e Manu Buffara, do Manu, em 
Curitiba.

Funcionaram dois palcos distintos: o Inter, onde estiveram 
os chefs, e o Produto, onde se deu destaque a diversos 
ingredientes. A presidente da FPCG, Drª Olga Cavaleiro, 
esteve presente enquanto oradora no painel: 30 anos da 
InterMagazine.
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A Confraria dos Sabores da Abóbora organizou mais uma edição da Feira 
das Abóboras.

Ao longo de três dias, na Vila de Soza, decorreu a VIII Feira da Abóbora!

Sob a organização da Confraria do Sabores da Abóbora com a parceria do 
Município de Vagos e Junta de Freguesia de Soza

Muitas foram as atividades desenvolvidas, muitos foram os expositores 
presentes, as associações que a nós se associaram na parte da restauração, 
grupos que nos deliciaram com as suas apresentações e os gaiteiros que 
não só animaram o espaço da feira como também, animaram, no domingo 
pela manhã, os vários lugares da Freguesia de Soza.

Os vários concursos (Sopas da Terra, a maior abóbora, esculturas em 
abóbora e papas de abóbora).

E a apresentação de um novo doce - Delícias de Soza - pelo Chef João 
Moreira.

“Culinária ao vivo com abóbora” com a Escola Profissional Infante D. 
Henrique do Porto.

Sem esquecer todo o grupo de Confrades da Confraria que assegurou 
ao logo destes dias PAPAS DE ABÓBORA sempre frescas e quentinhas 
e que para isso descascaram cerca de 1000 Kg de abóbora! Não menos 
importantes, todas as restantes Confrades que, ao longo destes dias e, 
nas mais diversas funções, ajudaram no bom funcionamento de todas as 
atividades

Confraria dos Sabores da Abóbora

 FEIRA DAS ABÓBORAS
20 a 22 de Setembro

Notícias
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NOVAS CONFRARIAS
Notícias

A Confraria Gastronómica “O Galo” de Barcelos aderiu à nossa FPCG no passado 
mês de Julho, pelo que fazemos uma pequena apresentação da mesma:

A confraria Gastronómica O Galo de Barcelos, tem como objectivo principal, 
desenvolver iniciativas que visem promover e divulgar a imagem e o Galo, nas 
várias vertentes de potencial valor gastronómico, participando em eventos de 
promoção a nível regional e nacional. Sensibilizar os agentes da Restauração 
para a sua apresentação gastronómica frequente, protegendo sempre a sua 
autenticidade como marca de produto de origem o  Galo de Barcelos.

Promover a investigação do património nos seus múltiplos aspectos

A Confraria Gastronómica o Galo de Barcelos pretende, atribuir aos restaurantes 
aderentes que cumpram os requisitos exigidos, um certificado de qualidade, 
aconselhando os barcelenses e visitantes a degustarem em cada estabelecimento, 
um produto de especial qualidade “O Galo” de Barcelos.

O objectivo primordial desta iniciativa, é, diferenciar gastronomicamente o 
nosso concelho e região, de outros, na oferta de um produto certificado de 
origem,  de superior qualidade de modo a que quem visita Barcelos ou o nosso 
concelho, não  passe  sem desfrutar de um produto de excelência e de acordo 
com os critérios que se consideram representativos da genuidade da designada 
marca,  “O Galo” de Barcelos.

Este projecto vai ao encontro do desenvolvimento económico, cultural e 
gastronómico de Barcelos, criando junto dos agentes de produção e restauração, 
o aumento de postos de trabalho e uma maior fonte de receita económica no 
nosso concelho.

Confraria Gastronómica “O Galo” de Barcelos
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27 de Julho

7. Confraria do Bodo

03 de Agosto

8. Confraria dos Rojões de Válega

17 de Julho

9. Confraria do Melão Casca de Carvalho
 

25 de Agosto

10. Real Confraria das Cebolas

31 de Agosto

11  Confraria do Presunto e da Cebola do Vale do Sousa

21 de setembro

12  Confraria da Serra do Caldeirão

28 de setembro

13.  Confraria das Papas de S. Miguel
14 Confraria Gastronómica da Panela ao Lume

REPRESENTAÇÕES

06 de Julho

1. Confraria Gastronómica “O Moliceiro”
2. Confraria Gastronómica dos Velhotes

13 de Julho

3. Confraria da Broa d´Avanca
4. Confraria da Pateira

14 de Julho

5. Confraria do Pão de Mafra

20 de Julho

6.  Confraria do Anho Assado com arroz de forno  
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05 de Outubro 
- Confraria Gastronómica dos Carolos e Papas de Milho

12 de Outubro 
-  Confraria das Tripas à moda do Porto

20 de Outubro 
- Confraria do Chícharo

26 de Outubro
- II Capítulo Confraria dos Ungulados, Javali e Castanha

02 de Novembro
Confraria da Caldeirada de Peixe e do Camarão de 
Espinho

09 de Novembro
- XII Capítulo da Confraria Gastronómica da Maçã 
Portuguesa
- VII Capítulo da Confraria da Castanha - Sernancelhe

23 de Novembro
- Confraria Queirosiana – Vila Nova de Gaia
- VIII Grande Capitulo da Confraria da Marmelada

30 de Novembro
- XVIII Capítulo da Confraria Nabos e Companhia – 
Carapelhos
- Confraria dos Bolos, Doces, Aguardentes e Licores de 
Ervedal da Beira

01 de Dezembro
17º Capitulo da Confraria Gastronómica da Raça 
Arouquesa

07 de Dezembro
- XIV Capítulo da Confraria Gastronómica do Cabrito e da 
Serra do Caramulo
- VIII Capítulo da Confraria dos Sabores Poveiros

PRÓXIMOS EVENTOS
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