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Adoração dos Magos, Sequeira, 1828

 
 Desce sobre nós a luz que no Inverno renasce para de novo nos alumiar e aquecer. Fantástica a luz desta obra de Sequeira que, ao contrário de t
do Menino mostra uma luz que não se esgota no olhar de quem a vê. A noite escura transmuta-se numa realidade etérea onde mora a felicidade de quem se junta para a celebração.  É 
essa a luz do Natal, a reunião da família, as palavras entre os amigos que nunca fi cam presas ao tanto para dizer, a mesa posta fart
sabores repetem a emoção de todos os anos. Mais do que o espírito de Natal, sobressai a beleza do encontro, a paz que fez parar guerras por uma
medida do que somos. Mais do que desejar uma Feliz Celebração, que este Natal seja seja pleno 

mesmo quando, o Natal já só representar uma memória longínqua de uma noite feliz.
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a luz que no Inverno renasce para de novo nos alumiar e aquecer. Fantástica a luz desta obra de Sequeira que, ao contrário de tantas representações do nascimento 
a vê. A noite escura transmuta-se numa realidade etérea onde mora a felicidade de quem se junta para a celebração.  É 

a luz do Natal, a reunião da família, as palavras entre os amigos que nunca fi cam presas ao tanto para dizer, a mesa posta farta e cheia, a partilha das coisas boas numa noite onde os 
a emoção de todos os anos. Mais do que o espírito de Natal, sobressai a beleza do encontro, a paz que fez parar guerras por uma noite, a partilha do melhor que somos na 

pleno na descoberta da luz nas nossas vidas e que esta irradie todos os dias no nosso quotidiano, 
mesmo quando, o Natal já só representar uma memória longínqua de uma noite feliz.
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ENTREVISTA com...
Confrar ia  G astronómica de Almeir im
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DE FORMA SUCINTA DEFINA AS LINHAS MESTRAS DO PATRIMÓNIO 

CULTURAL GASTRONÓMICO/OU DE PRODUTOS QUE A CONFRARIA 

GASTRONÓMICA DE ALMEIRIM PRESERVA, INVESTIGA E DIVULGA. 

 Os produtos que a Confraria 

Gastronómica de Almeirim (CGA) preserva, 

investiga e divulga são a Sopa da Pedra, as 

Caralhotas, os enchidos da Sopa da Pedra 

(morcela de sangue, chouriço e farinheira) e 

o Melão de Almeirim. O património cultural 

gastronómico da região está relacionado 

com a confeção destes produtos num meio 

económico e social associado à agricultura.

COMO PODERIA APRESENTAR A VOSSA CONFRARIA?

  A CGA foi fundada em 14 de Maio 

de 2004 por um grupo de amigos que tem 

comum o orgulho na cultura e nas tradições 

gastronómicas do concelho de Almeirim. 

Atualmente são 35 os confrades que envergam 

o traje constituído por calças e casaco em cotim 

militar cinzento e camisa branca, usando o 

escapulário com as cores da bandeira nacional 

e uma colher pendurada representando a 

gastronomia. O símbolo da confraria contém 

o rio Tejo pela posição geográ� ca do concelho 

de Almeirim e sua importância na agricultura, 

os toiros que representam a tradição taurina do 

Ribatejo sobre um fundo roxo que representa 

as cores do concelho de Almeirim.

SINTETICAMENTE EXPLIQUE A IMPORTÂNCIA DO VOSSO PRODUTO NA 

ALIMENTAÇÃO E NA GASTRONOMIA DA COMUNIDADE, DA REGIÃO, DO 

PAÍS E/OU DE OUTROS PAÍSES.

 Os produtos que a CGA defende e 

promove tem uma grande importância quer 

na alimentação quer na gastronomia da 

região pelo seu impacto socioeconómico. 

Atualmente, cerca de 3000 pessoas por � m de 

semana visitam Almeirim para degustar a Sopa 

da Pedra e as Caralhotas. Este número semanal 

de visitantes tem uma grande importância na 

economia do concelho, quer pelo número de 

restaurantes quer pelas pessoas que neles 

têm os seus empregos. A maior parte dos 

ingredientes destes produtos são também 

produzidos no concelho o que faz com que 

o impacto económico seja alargado a vários 

setores.

EXPLIQUE ABREVIADAMENTE A ORIGEM DESSE(S) PRODUTO(S) E/OU 

ESPECIALIDADES CULINÁRIAS. FORAM OBJECTO DE CLASSIFICAÇÃO E/

OU CERTIFICAÇÃO?

 A Sopa da Pedra tem origem numa sopa 

oriunda das gentes do campo. No entanto, é no 

ano de 1962 que começa a ser confecionada 

pelo restaurante “O Toucinho” e a ser falada 

entre os comensais. A associação à lenda “Do 

Caldo de Pedra” de Teó� lo Braga, tornou-a 

famosa, assim como a sua capital “Almeirim”. 

As saborosas Caralhotas de Almeirim (pão 

caseiro amassado à mão e cozido num 

forno a lenha), surgem nos tempos em que, 

praticamente em todas as casas havia um 

forno, sendo o pão cozido uma vez por semana. 
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Ao “rapar” a massa do alguidar, formavam-se 

restos de massa em forma de borbotos (como 

os de lã) que vulgarmente em Almeirim são 

chamados de caralhotas. Com essa massa 

eram feitas pequenas “bolas” de pão, que 

normalmente eram para as crianças. 

O famoso Melão de Almeirim doce e saboroso 

(de cor verde e riscado), volta a ganhar 

vida numa aposta da autarquia e após uma 

recuperação da semente do mesmo. Este 

encontrava-se praticamente extinto pelo facto 

de economicamente não ser muito rentável. 

O melão de Almeirim tem toda uma nova 

imagem associada, ao fruto doce e saboroso 

de outros tempos.
NOS CAPÍTULOS LEVADOS A EFEITO PELA CONFRARIA GASTRONÓMICA 

DE ALMEIRIM, QUE PROPÓSITOS PRIVILEGIAM?

 Os capítulos da CGA privilegiam a 

divulgação dos produtos e tradições que 

defende juntando aspetos sociais e culturais 

em colaboração com outras instituições do 

concelho.

PARA ALÉM DOS CAPÍTULOS ENUMERE OUTRAS ACTIVIDADES LEVADAS 

A EFEITO COM REGULARIDADE PELA VOSSA CONFRARIA.

 Durante o ano a CGA tem muitas 

atividades e de diverso tipo que passam por 

encontros e confraternização na sua sede, 

encontros temáticos em restaurantes do 

concelho, a realização do Festival da Sopa da 
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Pedra e do Petisco, colaboração com outras 

associações do concelho, colaboração com 

outras confrarias nacionais e internacionais 

e o jantar de Natal que junta as famílias dos 

confrades.

A CONFRARIA TEM PRODUZIDO E PUBLICITADO TRABALHOS DE 

INVESTIGAÇÃO E PROMOÇÃO DOS PRODUTOS E DO RECEITUÁRIO LOCAL 

E REGIONAL? 

 A CGA editou em 2007 o livro Tradições e 

Sabores de Almeirim que faz um levantamento 

do receituário e produtos do concelho 

juntando-lhe poesias e histórias do início 

do século XX. A primeira edição foi de 2500 

exemplares estando a CGA a ponderar avançar 

para a 2ª edição juntando-lhe a vertente 

enó! la. Recentemente a CGA contribuiu para 

o levantamento do receituário nacional que 

está a ser promovido pela Federação.

DESCREVA RESUMIDAMENTE QUAL O IMPACTO DESSAS ATIVIDADES, 

AÇÕES E TRABALHOS JUNTO DA AUTARQUIA, OUTRAS AUTORIDADES, 

COMUNIDADE LOCAL E REGIÃO.

  A atividade do Festival da sopa da Pedra 

e do Petisco, que já vai a caminho da 5ª edição, 

traz a Almeirim cerca de 20 000 pessoas em 5 

dias e tem um grande mediatismo nos órgãos 

de informação. É um evento que pretendemos 

que cresça e tenha cada vez tenha mais 

impacto no turismo local. O livro Tradições é 

desde a fundação da CGA o documento mais 

importante elaborado uma vez que guarda 

para a posteridade a confeção dos nossos 

produtos e receituário.
A CONFRARIA GASTRONÓMICA DE ALMEIRIM É HABITUALMENTE 

CONVIDADA PARA ESTAR PRESENTE OU PARTICIPAR EM ATOS 

PROMOVIDOS PELO PODER LOCAL, REGIONAL, NACIONAL? EM CASO 

AFIRMATIVO DIGA QUAIS, COMO E COM QUE RESULTADOS PARA A 

CONFRARIA.

 Habitualmente somos solicitados 

  

“...O famoso Melão 

de Almeirim doce e 

saboroso (...) volta 

a ganhar vida...”
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Temos ainda um protocolo de cooperação 

com a Confraria da Gastronomia Macaense. 

NO ANO 2000, A GASTRONOMIA FOI CLASSIFICADA COMO PATRIMÓNIO 

CULTURAL IMATERIAL. QUE CONSIDERAÇÕES FAZ DESTA CLASSIFICAÇÃO?

 O ser humano evoluiu ao longo dos 

tempos e a alimentação é a base da sua 

sobrevivência. A gastronomia tem assim 

um papel fundamental na nossa vida tendo 

sido aperfeiçoada pelo ser humano para a 

alimentação também ser um ato de prazer. 

Desta forma cultiva-se a arte de bem comer 

e daí ser um património cultural próprio e 

diferente de região para região. As confrarias 

têm assim a obrigação de ajudar a sua 

divulgação desse património assim como de o 

preservar, não esquecendo que tudo na vida é 

sujeito à evolução natural da sociedade e dos 

seus hábitos alimentares.

NA SUA OPINIÃO FAZ SENTIDO PORTUGAL APRESENTAR UMA 

CANDIDATURA DA COZINHA PORTUGUESA COMO PATRIMÓNIO 

CULTURAL DA HUMANIDADE?

 No seguimento da questão anterior, 

todas as ações que tenham em vista a divulgação 

e projeção da nossa gastronomia são bem-

vindas. A nossa cozinha de base mediterrânea 

é das mais diversas a nível mundial. Também 

é reconhecido que a nossa cozinha é das mais 

saudáveis, essencialmente devido a grande 

diversidade de alimentos frescos que temos 

ao nosso dispor. Neste sentido julgamos fazer 

sentido uma candidatura a este nível.

pela Câmara Municipal para participar nos 

eventos com cariz gastronómico, organizados 

por esta ou em todos os eventos em que a 

Camara Municipal de Almeirim e solicitada a 

marcar presença. Como exemplos recentes 

dessa colaboração com o poder local temos a 

participação na Feira Nacional da Agricultura, 

no Festival Nacional de Gastronomia, na BTL 

– Bolsa de Turismo de Lisboa e nas Festas da 

Cidade de Almeirim.

Estamos disponíveis sempre que o Município 

de Almeirim nos solicitar, tal como, o seu 

presidente também tem manifestado a sua 

disponibilidade pessoal e pro� ssional daquela 

entidade para com a nossa Confraria.

NA SUA OPINIÃO O TRABALHO DESENVOLVIDO PELA VOSSA CONFRARIA 

É RECONHECIDO NA COMUNIDADE E NA REGIÃO? 

 É obvio que sim. O trabalho é 

reconhecido pelo Município, população e 

instituições, bem como pela restauração local. 

Todavia julgamos que ainda há muito trabalho 

a fazer da parte da Confraria, em prol da 

promoção da gastronomia e do concelho de 

Almeirim.

A CONFRARIA TEM PARCERIAS OU PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO 

COM OUTRAS CONFRARIAS E/OU FEDERAÇÕES/ASSOCIAÇÕES DE 

CONFRARIAS?

 Além de parcerias com associações do 

concelho, a CGA é associada da Federação 

Portuguesa das Confrarias Gastronómicas e 

associada e membro fundador do Concelho 

Europeu de Confrarias Enogastronomicas. 
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COMO DEFINIRIA A GASTRONOMIA PORTUGUESA?

 Simplesmente, ótima e de excelente 

qualidade. Há, todavia, que salvaguardar 

os gostos individuais. Sem dúvida das mais 

interessantes e ricas a nível mundial.

QUE PAPEL CONSIDERA QUE A GASTRONOMIA DESEMPENHA NA 

PROMOÇÃO TURÍSTICA DO PAÍS?

 Tem um papel muito relevante. Note-

se que quando os turistas são questionados 

porque gostam de Portugal têm sempre a 

resposta pronta: adoram a gastronomia, a 

simpatia das pessoas e o clima. No entanto, 

julgamos que a mesma é pouco divulgada e 

por vezes mal tratada pelos agentes do sector.
COMO SERIA POSSÍVEL CONSEGUIR A INTERNACIONALIZAÇÃO DA 

NOSSA GASTRONOMIA?

 Julgamos que, minimamente, esse 

trabalho está a ser feito pelos nossos emigrantes 

um pouco por todo o mundo e também pelos 

turistas que nos visitam diariamente. Há que 

continuar o trabalho da promoção de Portugal 

no exterior e reforçar com novas iniciativas.

O QUE PENSA DAS RECENTES MODIFICAÇÕES OPERADAS NA “NONA 

ARTE”?

 É nossa opinião que a Federação 

Portuguesa das Confrarias Gastronómicas 

devia repensar o formato de impressão e 

divulgação da revista e voltar a edita-la em 

papel. As principais razões são que muitos 

confrades gostariam de guardar os seus 

exemplares, a revista em papel poderia estar 

exposta em expositores em hotéis, feiras, 

restaurantes, postos de turismo, municípios, 

etc., e outros locais que contribui-se para 

a divulgação do movimento confrádico 

bem como dos seus produtos e regiões. No 

entanto, face aos custos que essa impressão 

irá ter deve-se ponderar uma parceria com 

um patrocinador que assegure a viabilidade 

� nanceira da edição em papel.
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Assembleia Geral 
Plano e Orçamento para 2017                

No passado dia 12 de novembro, no Convento dos Lóios 

em Santa Maria da Feira, decorreu a Assembleia-Geral de 

novembro da Federação Portuguesa Confrarias Gastronómicas, 

para apresentação do Plano de Atividades e Orçamento para 

2017 (texto em anexo).

Organização conjunta da FPCG e da Confraria da Fogaça da Feira 

o programa incluiu uma visita ao Museu dos Lóios e terminou 

com um jantar no Restaurante Rossio.
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Naturalidade:   Idade: 
Seixo de Mira   31

Principais in! uências:
A minha principal in! uência desde muito 
cedo foi o meu pai, que também é cozinheiro 
e que sempre me ensinou a cozinhar. Em casa, 
sempre que ele estava a cozinhar, lá ia eu para 
perto dele ver o que ele fazia e depois tentava 
fazer igual. O que quase nunca acontecia. 
Depois com o passar dos anos, comecei a 
ajudá-lo na empresa de catering que ele tinha 
e fui ganhando o gosto, mas nunca me passou 
pela cabeça ser cozinheiro de pro& ssão.

Chef de referência:
O chef de referência por aquilo que disse na 
resposta anterior é e será sempre o meu pai.
Para além de ser uma referência por ser pai, 
também o é pro& ssionalmente, por aquilo que 
representa para a gastronomia portuguesa e 
para muitos jovens que aprenderam com ele. 
Posso dizer que tive o privilégio de poder ser 
seu aluno na Escola de Hotelaria eTurismo de 
Coimbra.
Depois também há um chef e uma equipa 
que me marcaram muito que foram o Chef 
Jerónimo Ferreira e a sua equipa do Sheraton 
Porto Hotel, que foi o meu local de estágio 
e o primeiro local onde vivi a cozinha mais 
pro& ssionalmente.
Como penso que devemos andar sempre 
informados e actualizados, gosto sempre de 
trocar ideias com colegas e seguir os seus 
trabalhos para também com eles aprender  
mais.

Maior conquista:
Para mim a maior conquista é o 
reconhecimento que as pessoas vão tendo 
e os elogios que fazem quando provam os 
pratos que cozinho. É a conquista do dia-a-
dia, que para quem trabalha nesta área é o 
mais importante, porque fazemos sempre 
o possível para agradar às pessoas que vão 
comer aquilo que trabalhamos.
Em termos de conquista pro& ssional/pessoal 
não posso deixar de destacar aquilo que vivi 
no último ano de 2016, ao serviço da selecção 
nacional de futebol, que foi a conquista 
do europeu de futebol. A gastronomia 
portuguesa também saiu vencedora.

CHEF à MESA
Luís  Lavrador  f i lho

  “... É a conquista 

do dia-a-dia, que 

para quem trabalha 

nesta área é o mais 

importante...”
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O que mais destaca na gastronomia portuguesa.
Aquilo que gosto de destacar na gastronomia 
portuguesa e que nos distingue de outras 
gastronomias é a diversidade de pratos e de 
produtos que trabalhamos. Temos óptimos pratos 
de peixe, mais ou menos trabalhados, quer seja 
simplesmente grelhado ou de caldeirada por 
exemplo, assim como temos óptimos pratos de 
carne, como os cabritos assados, os cozidos, e 
raças de carnes autóctones, entre outros. A nossa 
gastronomia é riquíssima. 

Sugestão de Ementa 

Entrada:
Folhadinho de alheira e maçã com grelos e molho 
mostarda, mel e tangerina

4 pessoas
Ingredientes:

2 folhas de Massa & lo
1 alheira
1 maçã
1 colher sopa de manteiga
1 colher sopa mel
Grelos de nabo
2 dentes de alho picados
2 colheres de sopa de mostarda
Sumo de 2 tangerinas 
1 colher sopa de mel

Preparação:
Numa frigideira coloca-se a manteiga e a maçã 
cortada aos cubos e deixa-se alourar. Junta-se o 
mel e mexe-se até & car caramelizado. Reserva-se.

Desfaz-se a alheira e mistura-se com a maçã. 
Corta-se a folha de massa & lo em dois e coloca-se 
um pouco do preparado de alheira e maçã. Enrola-
se e leva-se ao forno a 200º aproximadamente dez 
minutos.

Cozem-se os grelos em água temperada com 
sal e salteia-se com um pouco de azeite e alhos 
picados.

Numa taça mistura-se a mostarda, o mel e o sumo 
de tangerina e sirva com os grelos e o folhado.

Prato:
Naco de vitela com puré de abóbora e laranja e 
couve salteada com enchidos

4 doses
1kg lombinho de vitela
Azeite
2 dentes de alho
1 ramo tomilho
Sal e pimenta
1 kg abóbora
1 laranja
1 pau de canela
1 colher sopa de manteiga
1 couve lombarda
1 chouriça

Preparação

Cortar a vitela em 4 nacos de 250g cada e temperar 
com sal, pimenta, alho esmagado, azeite e tomilho. 
Reservar durante algum tempo.

Cozer a abóbora com casca de laranja e um pau 
de canela e sal. Escorrer bem e triturar com a 
manteiga e sumo de laranja.

Cortar a couve em tiras e saltear numa frigideira 
com azeite e chouriça cortada & namente. 
Temperar com sal e orégãos.

A carne grelha-se de todos os lados até & car ao 
gosto. Reti& ca-se o tempero da carne com sal e 
pimenta.
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Sobremesa
Cheesecake de laranja e crumble de maçã e frutos 
secos e sorvete de tangerina

Cheesecake 8 doses

500 ml natas de bater
1 lata leite condensado
4 folhas de gelatina
2 laranjas
250 g queijo creme
50 g açucar

Preparação

Batem-se as natas (deixam-se 100ml para dissolver 
as folhas de gelatina) com o açúcar e reserva-se.

Numa taça bate-se o queijo creme com o leite 
condensado e junta-se a raspa e o sumo de laranja. 
Envolvem-se as natas batidas.

Num tacho levam-se os 100 ml de natas e as 
folhas de gelatina previamente demolhadas em 
água fria ao lume até dissolver. Incorporam-se no 
preparado anterior.

Vai ao frigori& co durante 2 a 3 horas.

Crumble

300 g farinha
200g manteiga
150g açúcar
Canela em pó qb
3 maçãs
Frutos secos qb

Numa taça junta-se a manteiga, a farinha, o açúcar 
e a canela e mexe-se à mão até & car uma mistura 
homogénea.

Junta-se a maçã cortada em cubos e os frutos 
secos e envolve-se.

Estende-se num tabuleiro com papel vegetal e vai 
ao forno 15 minutos a 200ºc.

Serve-se quente com o cheesecake e o sorvete de 
tangerina e polvilha-se com açúcar em pó.
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Entrevista a
Personalidade
Eng. Vitor Barros

1. COMO DEFINE A IMPORTÂNCIA DA GASTRONOMIA NO CONTEXTO 

DA NOSSA SOCIEDADE?

 

 A Gastronomia constitui um património 

cultural que conta a história de um povo. Como tal, 

nos nossos dias, caraterizados por um fenómeno 

de intensa globalização, a gastronomia autêntica 

e genuína responde a um vasto conjunto de 

pessoas que procuram novos conhecimentos, 

novos sabores e novas identidades, constituindo 

uma das principais motivações para se querer 

conhecer um determinado país ou região.

Deste modo, a gastronomia é considerada um 

novo produto turístico, com forte impacto no 

desenvolvimento regional, designadamente na 

geração de receitas e na criação de emprego. 

Mesmo nos casos em que possa não ser o 

produto turístico principal, a sua agregação a 

outros produtos como o patrimonial, histórico, 
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quando exercia funções públicas. Entretanto, 

por razões várias hoje apenas mantenho 

atividade na Confraria Gastronómica da Carne 

Barrosã.

5. COMO ENTENDE O PAPEL DAS CONFRARIAS NA NOSSA 

SOCIEDADE?

 As Confrarias desempenham um papel 

determinante na defesa de produtos regionais 

de qualidade, que constituem a nossa matriz 

identitária, divulgando-os e preservando-os.

Lembro-me que nas entronizações jurava 

“servir, honrar e digni! car … a C. e os valores 

por esta defendidos…”. Este juramento, 

efetuado perante os confrades, originava um 

reforço do espírito gregário.

A proliferação de Confrarias Gastronómicas 

e Enó! las por todo o território nacional, 

incluindo as Regiões Autónomas, implicou 

também uma intensi! cação da convivialidade 

entre os membros das diferentes Confrarias.

6. NA SUA OPINIÃO, HOJE EM DIA O QUE MOVE ALGUÉM A 

TORNAR-SE CONFRADE?

 A ideia passa, no princípio, pelo 

reconhecimento de poder dar a conhecer aos 

outros a terra natal ou uma região de que se 

gosta tanto que se elege ou recupera como 

paisagístico,… permite integrar e compor um 

pacote de elementos que individualmente 

não possuem interesse su! ciente, tornando 

assim possível uma oferta multiproduto ! nal 

de maior valor acrescentado.

A gastronomia encerra, assim, uma enorme 

potencialidade para desenvolver o turismo.

2.CONSIDERA QUE A GASTRONOMIA É DEVIDAMENTE 

APROVEITADA NA DIVULGAÇÃO DO NOSSO PAÍS?

 Penso que a gastronomia já é bastante 

aproveitada na divulgação do país, mas 

também penso que muito há ainda a fazer. 

Atualmente já é a par com o vinho considerada 

um produto estratégico em algumas regiões 

do país.

3. CONHECE O MOVIMENTO DAS CONFRARIAS?

 Conheço há muitos anos o movimento 

e tenho por ele a máxima consideração, 

sobretudo pelas Mulheres e Homens que 

o constituem e de forma determinada o 

levam adiante, não se poupando a esforços e 

investindo nele o seu trabalho voluntário. 

4. PERTENCE A ALGUMA CONFRARIA?

 Pertenço a várias, em que fui entronizado 
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8. CONHECE A ACTIVIDADE DA FPCG?

 A Federação Portuguesa de 

Confrarias Gastronómicas promove a 

divulgação e a defesa da gastronomia 

tradicional portuguesa. 

Sei que o faz através na Revista Nona Arte, 

utilizando a página da NET e realizando 

eventos diversos.

9. QUAL A OPINIÃO SOBRE O TRABALHO DESENVOLVIDO?

 

 Na minha opinião, a atividade da 

Federação Portuguesa das Confrarias 

Gastronómicas é pouco conhecida do 

grande público. E não é por falta de 

iniciativas das diferentes confrarias, as quais 

ocorrem durante praticamente todo o ano. 

Terá mais a ver com ‘distração’ dos nossos 

media. 

sua própria “terra”. Depois caminha-se na 

redescoberta das tradições gastronómicas 

que já se identi* cavam na família e na casa. 

Depois pensa-se: como poderei divulgar 

estes tesouros entre os meus amigos e 

outros conhecidos? Haverá já alguém que 

esteja na mesma situação do que eu? E então 

descobre-se que existem organizações  

dedicadas à divulgação e defesa da 

identidade dos diversos comeres e beberes 

de cada região e então é motivador vir a 

pertencer a uma dessas Confrarias.

7. NUM MUNDO EM PERMANENTE MUDANÇA, QUAIS SÃO 

NA SUA OPINIÃO OS MAIORES DESAFIOS QUE SE COLOCAM 

ÀS CONFRARIAS?

  Os maiores desa* os, na minha 

opinião, passam pela consolidação dos 

confrades “carolas” do início dos anos de 

2000 e por uma campanha de angariação 

de novos sócios, associada à divulgação, 

junto do grande público do papel da FPCG.

Também a criação de um prémio anual para 

o melhor vinho do ano e um outro para o 

melhor livro de gastronomia tradicional ou 

para destacar um Chef que celebre este tipo 

de cozinha. 
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O Natal
à Mesa das Confrarias

CONFRARIA DO ANHO 
ASSADO COM ARROZ DE 
FORNO

 O Anho Assado com Arroz de Forno é 

um prato de festa tradicional da Região entre o 

Douro e Tâmega com uma forma particular de 

confeção do concelho de Marco de Canaveses

O Anho deverá ter +/- 10 kg de peso; louro / 

loureiro; salsa; alho, azeite, cebola, colorau, 

toucinho, “banha de porco”, vinho verde 

branco, sal, arroz, batatas.

 A sua preparação é iniciada na véspera, 

preparando uma pasta dos condimentos 
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descritos, untando o anho e deixando-se 

repousar para que o mesmo absorva o sabor 

das especiarias. No dia seguinte, prepara-se 

uma calda, cozendo a cabeça e os “pernis” 

do anho, salpicão, presunto, carne de porco, 

carne de vaca, cebola e sal. Deixa-se ferver até 

que $ que com tonalidade branca. Entretanto, 

colocar o arroz no alguidar de barro, pondo 

cebola, um $ o de azeite, salsa e sal. Acescente 

a calda anteriormente preparada, mexa e 

coloque uma grelha por cima do alguidar, 

local onde de seguida se coloca o anho.

Ao mesmo tempo desta preparação, acende-

se o forno a lenha.

Deve-se manter o lume constante, para que 

o forno não aqueça demasiado nem muito 

rápido. Tudo a seu tempo na tranquilidade da 

chama, que de vez em quando é necessário 

agitar. Forno quente com aspeto de barro 

branco no seu interior, está pronto para 

albergar o anho e cozinha-lo como ninguém. 

Coloque o alguidar do arroz, a grelha por 

cima e o anho “untado” por cima, e vai ao 

forno. Feche a porta e deixe assar lentamente 

durante aproximadamente uma hora, altura 

em que se abre a porta ao forno, vira o anho 

e volte a colocar no forno, fechando a porta 

e deixe repousar durante mais um terço do 

tempo da cozedura.

“Ao abrir a porta ao forno”… tostadinho, está 

pronto a saborear.
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Ingredientes: 

Penca, 2 postas de bacalhau, ovo, cenoura, batatas, 

alho, azeite e vinagre. Opção de pimenta preta.

Modo de preparação: 

Saltear o alho juntamente com o azeite. Cortar a 

penca em pedaços pequenos, des� ar o bacalhau e 

coloca-se no tacho. Junta-se a cenoura, a batata e 

os ovos picados. Mistura-se tudo com o azeite a 

gosto. Leva-se a lume brando cerca 20 minutos.

Batata ralada 

A Batata Ralada é uma espécie de puré com 

aroma a bacalhau, é um prato característico da 

época natalícia na região de Marco de Canaveses, 

e é habitualmente confecionado ao almoço do 

dia 24 de Dezembro. As pessoas mais antigas 

aproveitavam o bacalhau demolhado para a ceia 

de natal e faziam este prato ao almoço. 

Ingredientes: Batata com casca, cebola, alho, 

bacalhau, sal, salsa e azeite.

Modo de confecção: Coze-se as batatas com a pele. 

Depois de cozidas, tira-se a pele e rela-se. Ao lado 

coze o bacalhau, de seguida des� a-se. Fazer um 

estrugido com cebola e alho. Ao estrugido junta 

a bacalhau e a batata. Deixar cozer lentamente e 

junta-se a salsa.

A particularidade deste prato é a forma como se 

cozem as batatas, com a pele, o que lhe dá um 

sabor diferente. 

ROUPA VELHA

Tradicional da Região de Entre o Douro e 

o Tâmega é também a Roupa Velha, prato 

confecionado com as Sobras da penca cozida, 

bacalhau, cenoura, batata, cebola da ceia de 

natal. É uma forma de aproveitamento do 

que sobra da ceia de natal. Começou a usar-

se pelos criados, nas casas dos senhoria, como 

forma de estes comerem o bacalhau na época 

natalícia. 
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Modo de preparação:

Ao leite morno junta-se a manteiga derretida, a 

casca de limão cortada � ninha e os ovos batidos. 

Por � m, a farinha, batendo sempre, até � car uma 

massa homogénea. Põe-se o óleo ao lume até ferver 

e aquece-se nele a forma de cabo com o feitio de � or. 

Em seguida molha-se na massa sem deixar chegar 

até cima, mergulha-se novamente no óleo a ferver, 

sacudindo a forma para as soltar. Escorrem-se e 

servem-se polvilhadas com açúcar

CONFRARIA GASTRONÓMICA DE SOUSEL

FILHÓS DE FORMA (CANO)

Filhós de forma são doces tradicionais de Natal na 

Região se Sousel 

Ingredientes:

3 ovos inteiros

2,5dl de leite morno

Casca de limão

130g de farinha 

35g de manteiga

Açúcar para polvilhar
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 RABANADAS
Doce típico do Natal as Rabanadas ou Fatias 

douradas, com sabor a mel e canela.

Ingredientes:

Açúcar, mel, ovos, canela, água, vinho do porto, pão 

(cassete de rabanadas).

Modo de preparação:

Cortar o cassete em fatias. Molhar numa calda 

quente feita com a água, canela e açúcar. Passar por 

ovo e fritar. Regar com molho quente feito com a 

calda juntamente com mel e vinho do porto.

 

FATIAS DO FREIXO
As Fatias do Freixo são um doce tradicional do 

concelho de Marco de Canaveses indispensáveis na 

mesa em qualquer época festiva. 

Ingredientes:

Ovos, açúcar, farinha, água.

Modo de preparação:

Segredo familiar nunca desvendado, na família 

desde 1819.

Pensa-se que a origem é do século XVII, num 

convento de freiras. No entanto aparecem referências 

na história a partir do ano de 1819 (reinado de D. 

João VI), data da construção da casa dos lenteirões. 

De assinalar que o rei D. Luís exigia que nos seus 

banquetes estivessem prestes os doces do freixo.

BACALHAU DESFIADO
Prato simples com ingredientes muito 

portugueses é tradicional no concelho de Santa 

Maria da Feira na época do Natal e vai à mesa 

antes da caldeirada. 

De ngredientes e confecção muito simples, o 

prato é composto de:

Ingredientes:

 Bacalhau, batatas, alho, azeite.

CONFRARIA DA FOGAÇA
DA FEIRA
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ALETRIA   

A Aletria é também uma iguaria que não pode faltar 

à mesa de Natal na região de Marco de Canaveses 

Ingredientes:

½ kg de açúcar, 3l de água, canela (q.b), 1 casca de 

limão e ½ kg de aletria.

Modo de preparação: 

Colocar a água a ferver com o açúcar e a casca de 

limão, juntar a aletria. Quando a aletria estiver 

cozida, deitar numa travessa e deixar arrefecer. 

Polvilhar com canela.

As quantidades de aletria (massa) têm que ser bem 

ajustadas ao conteúdo da calda do açúcar, para que 

não � que muito líquida nem muito sólida. Pode-se 

juntar umas pitadas de sal, para travar um pouco o 

sabor do açúcar.

Modo de preparação:

Cozer bem o bacalhau e depois de cozido tirar 

espinhas, peles e desfaze-lo em � apos. Batatas 

cozidas e esmagadas com garfo ou passadas pelo 

passe-vite. Misturar muito bem as batatas com o 

bacalhau e refogar em lume muito brando com 

azeite e alho muito picado. Des� ar do bacalhau 

manualmente.
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BILHARACOS
Indispensável nas sobremesa das festas natalícias 

temos estes bolinhos de tonalidade castanha 

alaranjada; com sabor a canela e com um natural e 

leve a sentir os pedaços de frutos secos.

Pode apresentar-se como pequenas bolas ou em 

forma de bolinho de bacalhau. Tradicionais no 

Concelho de Santa Maria da Feira

Ingredientes:

Abóbora, açúcar, ovos farinha, raspa de limão, 

frutos secos + açúcar e canela.

Modo de preparação:

Abóbora bem cozida, bem escorrida e espremida. 

Com esta massa da abóbora, juntar os ovos, açúcar, 

farinha, sumo e raspa de laranja, um pouco de vinho 

do Porto e os frutos secos cortados pequeninos. 

Misturar tudo muito bem. Repousar um pouco. 

Fazer bolinhas com pequenos pedaços da massa ou 

com a ajuda de duas colheres enrolar a massa. Pôr 

no óleo a ferver e deixar fritar.

Tira-se e escorre-se a gordura, passando por açúcar e 

canela. Abóbora deve ser cozida no dia anterior para 

escorrer bem. Misturar muito bem os ingredientes.

CALDEIRADA DO NATAL
A Caldeirada de Natal é Cozido de batatas, de 

hortaliça (penca) e de bacalhau, característico das 

mesas de Natal do Concelho de Santa Maria da 

Feira.

Ingredientes:

 Bacalhau, batatas grandes, penca, couve portuguesa, 

cebola, alho, azeite, banha de porco, vinagre q.b. 

Modo de preparação:

Cozer o bacalhau.

Molho: corta às rodelas a cebola e picar o lho, colocar 

o azeite e um pouco de banha.

Quando a cebola estiver transparente, pôr um pouco 

de vinagre a gosto, deixar estar um pouco em lume 

brando. 

As  cozeduras serem separadas, assim como, o 

molho fervido
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CONFRARIA DA CARNE 
BARROSÃ

RABANADAS COM MEL DE 
BARROSO-DOP

Ingredientes:

4 fatias de pão de cacete, 2dl leite gordo, 1 colher de 

sopa de Vinho do Porto , 3 ovos, 4 paus de canela, 

Canela em Pó  qb, 3 colheres de sopa de Mel de 

Barroso-DOP, 100gr de açúcar, 4 folhas de hortelã.

Modo de preparação:

Corta-se o pão em fatias médias que se molham no 

leite até ensopar.

Passam-se as fatias de pão, previamente escorridas, 

no ovo batido e inicia-se a fritura em óleo muito 

bem quente, reduzindo de imediato para lume 

brando até alourar. Secam-se as rabanadas em 

papel e polvilham-se abundantemente com açúcar 

e canela em pó.

Molho:

Num tacho aquece-se 100gr de açúcar, mexendo 

bem até fazer ponto de caramelo, ao qual se adiciona 

cerca de 1dl de água, as 3 colheres de sopa de Mel de 

Barroso - DOP, 4 paus de canela e 1 colher de sopa 

Vinho do Porto. Regam-se as rabanadas e decora-se 

o prato com um pau de canela, as folhas de hortelã 

e o molho. 

CONFRARIA DA CASTANHA

FILHOSES
As ! lhoses são uma especialidade gastronómica das 

regiões do interior. Desde sempre ! zeram parte da 

alimentação dos nossos antepassados, especialmente 

durante as épocas festivas. 

Ingredientes:

Farinha, açúcar, aguardente, azeite, sal, fermento e 

ovos.
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Modo de preparação:

Depois de limpo e de se lhe ser retirada as vísceras, 

desmancha-se o Cabrito em pedaços grandes/

quartos. Seguidamente barram-se com uma papa 

feita com os alhos esmagados, sal grosso, o colorau, 

o piri-piri, o louro, o azeite e a banha, junta-se o 

ramo de salsa e rega-se com algum vinho. O cabrito 

deverá � car assim temperado de um dia para o 

outro ou pelo menos 3 a 4 horas. O Cabrito deverá 

ser assado em forno de lenha, que deverá estar a 

temperatura adequada. Coloca-se numa assadeira 

de barro preto de Molelos e leva-se a assar.

O processo de assar deve ser vigiado de forma que o 

Cabrito � que bem tostado, para isso ter atenção de 

regar o mesmo com o molho acumulado na assadeira 

e na falta deste utilizar o restante vinho branco 

que sobrou do tempero em cru. Durante o tempo 

de assar deve-se rati� car os temperos. Finalmente, 

depois de pronto deverá ser servido com batatinhas 

assadas, arroz de miúdos e grelos salteados.

O Cabrito assado é considerado um verdadeiro ícone 

da gastronomia nacional que se pode encontrar 

em qualquer receituário de norte ao sul do país, 

fazendo parte de toda a mesa portuguesa. Como 

nos diferentes tipos de carne, o Cabrito assume 

uma identidade muito própria, estando diretamente 

associada às regiões montanhosas e por norma é 

utilizada em épocas festivas como nos casamentos, 

festas populares, Natal e Páscoa.

CONFRARIA DO CABRITO E 
DA SERRA DO CARAMULO

CABRITO ASSADO

Cabrito assado no forno de lenha em assadeiras de 

barro preto, com batata assada, arroz de miúdos e 

grelos salteados.

Ingredientes: 

1 Cabrito (3 a 5 kgs.); 6 dentes de alho; 2 folhas de 

louro; 1, 5 colher de sopa de colorau; 1 ramo de 

Salsa; 3 vagens de piri-piri pequenas; sal grosso q.b.; 

0,75 dl vinho branco maduro; 1 dl azeite; 1,5 colher 

de sopa de banha de porco.
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Modo de preparação:

Numa caçarola, colocar a água, a manteiga, o sal e 

a casca de limão. Levar ao lume a ferver. Juntar o 

arroz e deixar cozer. Depois de cozido o arroz, juntar 

o açúcar e deixar ferver. Separar as gemas da clara, 

bater as gemas e juntá-las ao preparado anterior, 

mexendo sempre. Depois de levantar fervura, 

deixar cozer durante, cerca de dois minutos. Retira-

se do lume, retira-se a casca do limão e coloca-se em 

travessa funda e deixa-se arrefecer. Polvilha-se com 

canela a gosto. Os ovos devem ser, de preferência, 

caseiros, as claras devem ser bem separadas das 

gemas e estas devem ser bem batidas, antes de se 

juntarem ao preparado. Atualmente, utiliza-se o 

arroz “carolino”. Sempre presente na mesa nos dias 

festivos, é pois também um doce sempre presente 

nas mesas de Natal.

CONFRARIA 
GASTRONÓMICA “AS 

SAÍNHAS” DE VAGOS

ARROZ-DOCE
Doce de tonalidade amarela, cremoso com aroma 

adocicado com a característica peculiar de ser 

confecionado com água no concelho de Vagos e 

locais limítrofes.

Ingredientes: 

Ovos, de preferência caseiros, água, açúcar, arroz, 

uma pitada de sal, casca de limão e manteiga.
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Modo de preparação:

Num alguidar juntar os ovos inteiros com o açúcar e 

misturar muito bem, juntar a farinha e mexer bem, 

até fazer uma mistura homogénea.

No � nal junta-se a raspa de laranja ou limão. Unta-se 

uma forma com manteiga, polvilha-se com farinha 

e coloca-se dentro a massa.

Vai ao forno, a cozer, devendo este estar previamente 

aquecido. Conforme o gosto, as claras poderão, ou 

não, ser separadas das gemas e batidas em castelo. 

Se a farinha não for própria para bolos deve 

acrescentar-se fermento em pó.

Quando se acrescenta raspa de laranja pode, 

também, acrescentar-se o sumo da mesma. Para 

saber se está cozido, utiliza-se um palito, que ao ser 

introduzido na massa deve sair seco. 

PÃO-DE-LÓ   
Também importante nas mesas de festa o pão-de-ló 

do concelho de Vagos e locais limítrofes.

Ingredientes::

Ovos, açúcar, farinha de trigo, sal e raspa de laranja 

ou limão.
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Modo de preparação:

Num tacho coloque água, canela e açúcar q.b. e 

deixe ferver. Enquanto a água levanta fervura, parta 

o pão às fatias e coloque o alguidar a jeito.

Assim que a água levantar fervura, comece a 

demolhar as fatias de pão e a coloca-lo no alguidar, 

por cada camada colocada polvilhe abundantemente 

com açúcar e canela, repetindo sempre até o alguidar 

estar cheio. Posto isto, levo o alguidar ao forno até o 

pão � car dourado na parte de cima do alguidar.

 

Sugestão:

Acompanhe o prato de sopas secas com um cálice 

de vinho do porto ou ginja.

CONFRARIA DO PRESUNTO 
E DA CEBOLA DO VALE DO 
SOUSA

SOPA SECA
Esta sobremesa é muito típica na região de Pena� el e 

era conhecida pela “sobremesa dos pobres”, porque 

resultava do aproveitamento de pão velho.

Ingredientes:

Pão velho q.b.; Açúcar amarelo; Canela em pó; 

Água; 1 Alguidar de barro
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PINHOADA / NÓGADO

Doce de Natal tradicional do Alto Alentejo

Ingredientes::

6 ovos, 0/5 l de mel, 1 casca de limão, farinha para 

embeber os ovos, uma casca de ovo cheia de azeite.

Modo de preparação:

Frita-se o azeite com a casca de limão e reserva-se 

até estar morno.

Posteriormente acrescenta-se aos ovos e à farinha, 

mistura-se tudo bem e amassa-se até dar para tender. 

Logo que a massa esteja � nta, fazem-se rolinhos 

compridos e delgados e fritam-se.

Seguidamente, cortam- se estes rolinhos em 

pedacinhos muito pequenos. Entretanto põe-se o 

mel ao lume até obter o ponto. Depois acrescentam-

se os pedacinhos da massa e envolve-se tudo muito 

bem.

Logo que a massa arrefeça um pouco e permita 

mexer-lhe, moldam-se os nógados ou pinhoadas.

LEITÃO DA BAIRRADA 

Para se conseguir um bom leitão assado deverá ele, 

em vivo, ter um peso inferior a 10 kg. O leitão da 

Bairrada é temperado com um molho especial que 

cada assador ou restaurante criou e que di� cilmente 

divulga a sua receita, até porque é também aqui que 

está o segredo da qualidade, muito embora sejam 

divulgadas variadas receitas, algumas sem o mínimo 

de credibilidade. 

O leitão deve ser sempre de proveniência Portuguesa, 

deve ser de raça bísaro, bairradinus, ou malhado de 

Alcobaça. Para além disso, há que ter em conta o 

tempero que lhe é colocado, e ainda as mãos sábias 

do assador que, com grande paciência, mantem os 

leitões, pelo menos, durante duas horas e meia no 

interior do forno a lenha. 

Após assado e retirado do forno é ele cortado com 

tesouras da poda em pequenos pedaços, colocado 

em travessas, sempre com a pele virada para cima, 

nunca tendo pedaços de leitão sobrepostos, e 

devidamente distribuídos pelas travessas, devendo 

ser servido acompanhado com batatas cozidas, 

salada de alface e rodelas de laranja.
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Fazem-se rolinhos e esticam-se com o pau. Cortam-

se as ‘felhoses’ com a ‘cortadeira’ e depois fritam-se 

em azeite médio, usando uns pauzinhos/ ferrinhos 

para as enrolar. O acto da fritura requer atenção, 

pois as ‘felhoses’ não se podem pegar, somente a 

ponta se junta.

Entretanto prepara-se a calda. Para o efeito, põe-se 

água a ferver, junta-se açúcar e vai-se mexendo até 

o açúcar estar no ponto. Seguidamente passam-se as 

‘felhoses’ já fritas pela calda e servem-se.

FILHOSES DE ENROLAR
Doce tradicional de Natal no Alto Alentejo

Ingredientes::

Massa: 1 kg de farinha com fermento, 4 ovos inteiros, 

125 g de banha, 125 g de margarina, 3 cascas de ovo 

de aguardente, azeite frito, sumo de uma laranja 

grande. Calda: água e açúcar.

Modo de preparação:

Põe-se o quilo da farinha num alguidar. No meio da 

farinha, junta-se a banha e a margarina derretidas, 

a aguardente, um pouco de azeite frito, o sumo de 

laranja e os ovos inteiros.

Misturam-se todos os ingredientes e depois 

amassam-se. Em seguida, estende-se a massa.
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BROINHAS DE ESPÉCIE

DOCE DE NATAL DO ALTO 

ALENTEJO

Ingredientes::

500 g de açúcar, 2 dl de água, 100 g de miolo 

amêndoa, 100 g de pinhão, quatro gemas mais seis 

ovos inteiros, uma colher de sopa de farinha, papel 

de obreia para forrar o tabuleiro, drageias para 

decorar.

Modo de preparação:

Num tacho leve ao lume o açúcar com a água até 

ferver e fazer ponto de � o. Junta-se a amêndoa 

moída e os pinhões e deixa-se ferver um pouco. 

Depois de arrefecer, vão-se juntando as gemas, a 

farinha e as claras em castelo. Vai de novo ao lume 

até engrossar e fazer ponto de estrada. 

Tendem-se as broinhas, forra-se o tabuleiro com o 

papel de obreia para não agarrarem e vão ao forno 

apenas para corarem. Quando retiradas do forno, 

ainda quentes, são pinceladas com gema de ovo 

(para secar) e polvilhadas com drageias. Para as 

broas secarem, recorta-se cada uma com o papel 

por baixo para não se desmancharem.

Estas broas têm um processo um pouco demorado 

de secagem, por isso, são feitas com algum

tempo de antecedência do Natal, para estarem 

prontas no dia da Consoada.

AZEVIAS DE GRÃO

DOCE DE NATAL DO ALTO 

ALENTEJO

Ingredientes:

(1 receita de massa das felhoses)

Recheio: 750 a 800 g de açúcar, 1 dl de água, 1 kg 

de grão-de-bico, 1 colher de chá de canela, 1 pau de 

canela, 1 limão, azeite ou óleo para fritar q.b., açúcar 

para polvilhar q.b., canela para polvilhar q.b..

Modo de preparação:

Demolha-se o grão de um dia para o outro, pela-se, 

coze-se e passa-se pelo «passe-vite». Põe-se o açúcar 

ao lume com a água a raspa de limão até fazer ponto 

de pérola, junta-se o grão e as canelas e ferve até 

fazer ponto de estrada. Estende-se a massa muito 

� na recheiam-se com uma colher de doce, dobra-

se ao meio e corta-se com uma carretilha em forma 

de meia-lua. Fritam-se em óleo e polvilham-se com 

açúcar e canela.
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se às colheradas em óleo ou azeite. Depois

de fritos, passam-se os sonhos por açúcar e canela.

SONHOS
DOCE DE NATAL DO ALTO 
ALENTEJO

Ingredientes:

Água, farinha, casca de limão, ovos, óleo ou azeite 

para fritar, açúcar, canela.

Uma tigela de água, uma tigela de farinha, casca de 

limão, três ou quatro ovos, óleo ou azeite para fritar, 

açúcar e canela.

Modo de preparação:

Deita-se uma tigela de água num tacho e vai ao 

lume. Quando a água estiver a ferver, tira-se do

lume, acrescenta-se 1 tigela de farinha e as cascas de 

limão e mexe-se bem. Deixa-se arrefecer

um pouco e, logo que se consiga mexer na massa, 

acrescentam-se os ovos e amassa-se tudo. A

massa 6 ca um pouco a repousar e, em seguida, frita-
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ENSOPADO DE CABRITO/ DE 
BORREGO Dia de Natal 

Ingredientes:

Carne de cabrito ou borrego (espinha e/ou patas 

dianteiras), alho, vinho branco, sal, cebola, azeite, 

banha, colorau, pimenta, salsa, louro, hortelã, água 

e batatas.

Modo de preparação:

De véspera, tempera-se a carne com sal, alho picado 

e vinho branco. Numa caçarola, coloca-se azeite e 

um pouco de banha e adiciona-se cebola picada em 

abundância e mais algum alho picado. Se o cabrito 

ou o borrego é novo, deixa-se a cebola a marinar, se 

não, adiciona-se logo a carne e os restantes temperos 

(colorau, pimenta, salsa e louro) e deixa-se estufar, 

mexendo sempre.

A carne pode servir-se com batatas fritas ou com 

batatas cozidas incorporadas. Neste caso, acrescenta-

se água à carne, juntam-se as batatas cortadas aos 

quadrados ou às meiaslua, um raminho de hortelã e 

deixa-se cozer até apurar.

MIOLOS DE PORCO
Prato tradicional nas mesas de Natal do Alto 

Alentejo.

A ementa tradicional na quadra natalícia integrava 

os miolos de porco. Dizia-se até que quem nessa 

quadra não comesse este prato não festejava o Natal. 

Isto, ao almoço, porque ao jantar havia chibo e/ 

ou galinha corada. De notar que este prato só era 

possível se a matança do porco tivesse sido feita 

duas ou três semanas antes. Quase não havia casa 

que não engordasse o seu porquinho para, durante 

o ano, ter na salgadeira carne que durasse.

Ingredientes:

Carne de porco (costeletas, toucinho, febra), azeite 

ou banha, pimentão da horta, alho, rins,

mioleiras, miolo de pão duro, ovos, sumo de limão, 

sal.

Modo de preparação:

Previamente tempera-se a carne com o pimentão 

da horta e alho picado ou esmagado. Esfarela-se o 

pão e reserva-se. Frita-se a carne em azeite ou banha 

e retira-se para uma travessa. Na gordura de fritar 

a carne, coloca-se o pão esfarelado, assim como as 

mioleiras batidas e os rins cortados aos pedacinhos, 

mexendo com frequência. Em seguida, adiciona-se 

sumo de limão e as gemas de ovos, depois de batidas, 

reti$ cam-se os temperos e deixa-se apurar até dar a 

volta ao tacho. A mioleira acompanha com a carne 

previamente frita.
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Modo de preparação:

De véspera, tempera-se a carne com sal, alho picado 

e vinho branco. Num tabuleiro de barro, coloca-se 

azeite e um pouco de banha e adiciona-se cebola 

picada em abundância e mais algum alho picado.

Coloca-se por cima as peças do cabrito ou do 

borrego, adicionam-se os restantes temperos 

(colorau, pimenta, salsa e louro) e deixa-se assar. 

Durante o tempo em que está a assar, vai-se regando 

a carne com o molho.

CABRITO/ BORREGO ASSADO
Receita típica do dia de Natal

Este prato integrava muitas vezes a ementa dos 

casamentos.

Ingredientes:

Carne de cabrito ou borrego (patas traseiras), alho, 

vinho branco, sal, cebola, azeite, banha, colorau, 

pimenta, salsa e louro, batata.
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GUISADO DE GALINHA/ 
CABIDELA
Prato Natal tradicional do Baixo Alentejo

Criava-se as galinhas e matavam-se no Natal. O que 

havia com mais abundância na casa das pessoas, era 

o que mais se cozinhava.

Ingredientes:

Cebola, salsa, pimentão de cor, galinha, vinho 

branco, azeite, louro, vinagre, batatas, arroz ou 

massa.

Modo de preparação:

Refogava se a galinha com cebola, salsa, pimentão, 

louro. Depois colocava se o vinho branco e a água 

e deixava se cozer. Depois da carne estar cozida 

adicionava se as batatas ou o arroz, ou a massa. 

No � nal quando estivesse tudo cozido adicionava 

se o sangue da galinha e deixava se cozer mais um 

bocadinho.

BROAS FERVIDAS
Doçaria de Natal e Matança do porco

Ingredientes:

2 medidas de farinha de trigo com fermento, 1 

medida de farinha de milho, 1 medida de azeite, 

1 medida de mel, 1 medida de água, 1 medida de 

açúcar amarelo, pinhões e nozes, 1 colher de sopa de 

canela, 1 colher de sopa de erva-doce.

Modo de preparação:

Envolvem-se as farinhas com os pinhões e as nozes. 

Leva-se um tacho ao lume com o mel, o açúcar, o 

azeite, o sal, a água, a canela, a erva-doce e a raspa 

de limão, vai-se mexendo sempre até ferver. Depois 

mistura-se a farinha e mexe-se até fazer bola para 

tender. Tendem-se as broinhas e colocam-se num 

tabuleiro. Vão ao forno a cozer e alourar.
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Apresentação do livro
“A minha viagem por 
Portugal”
Porto.Come
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 O Porto.Come regressou à Alfandega 

do Porto, de 08 a 11 de Dezembro com uma 

edição ESPECIAL DE NATAL. Foram quatro 

dias inteiramente dedicados aos sabores e 

saberes de Portugal, com uma programação 

que incluiu degustações, showcookings e 

atividades relacionadas com o Natal. 

Nesta edição do “Porto.come Especial Natal” 

destacou-se ainda o espaço dedicado à 

mostra gastronómica de produtos regionais 

onde expositores de todo o país de diferentes 

sectores (produtos alimentares, bebidas, 

artesanato, entre outros) integraram a zona 

de mostra do Porto.Come.

Integrada na programação do Porto.come, 

a Federação Portuguesa das Confrarias 

Gastronómicas apresentou a publicação “A 

minha Viagem por Portugal” de Olga Cavaleiro. 

A apresentação do livro e da sua autora 

esteve a cargo do Dr. António Souza-Cardoso, 

Presidente da AGAVI e decorreu de uma forma 

original e dinâmica. O dia 8 de Dezembro foi 

mais um momento de celebração do trabalho 

das Confrarias portuguesas bem patente nas 

páginas desta viagem por Portugal.
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foi pedido para lerem uma frase do artigo 

da Sua Confraria ao mesmo tempo que 

apresentavam a iguaria mais emblemática 

da Confraria, percorremos o País através das 

leituras, das cores e odores que exalavam da 

belíssima mesa composta pela diversidade 

dos melhores sabores de Portugal.

As Confrarias presentes:

Confraria do Anho Assado com arroz de forno, 

Confraria da Fogaça da Feira,

Confraria do Queijo Serra da Estrela,

Confraria da Doçaria Conventual de Tentúgal, 

Confraria das Papas de S. Miguel,

Confraria da Broa d´Avanca,

Confraria Queirosiana,

Confraria das Tripas à moda do Porto, 

Confraria Gastronómica “As Saínhas” de Vagos,

Confraria Gastronómica O Rabelo,

Confraria dos Rojões à Bairrada com grelo e 

batata à Racha, 

Confraria dos Gastrónomos da Região de 

Lafões,

Real Confraria das Cebolas,

Confraria do Presunto e da Cebola do vale do 

Sousa,
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promover e valorizar o comboio como meio 

de transporte turístico de excelência e as 

regiões adjacentes da Beira Baixa.

Acredita a Universidade Europeia que os seus 

estudantes da Escola de Turismo, Desporto 

e Hospitalidade podem dar um contributo 

valioso para o seu reposicionamento 

e relançamento através de projectos 

empreendedores.

A segunda edição do “Tourism Train 

Experiences” realizou-se no passado dia 21 

de Novembro no Convento de S. Francisco 

em Coimbra, e contou com a colaboração da 

Presidente da FPCG, Olga Cavaleiro integrada 

no Painel: “Desa� os: Turismo Gastronómico e 

de Natureza”.

 A Escola de Turismo, Desporto e 

Hospitalidade da Universidade Europeia 

pretende reinventar o turismo ferroviário e a 

região da Beira Baixa através de projectos de 

empreendedorismo e inovação concebidos 

pelos seus estudantes.

Esta incubadora de ideias nasce no seio da 

Universidade Europeia com o objetivo de 

TOURISM TRAIN 
EXPERIENCE

Notícias
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 A convite da APOMA - Associação de 

Produtores de Ovos Moles de Aveiro e da 

Câmara Municipal de Aveiro, a Federação 

Portuguesa das Confrarias colaborou através 

da presença de algumas das suas Confrarias 

Associadas com a III Mostra de Doçaria 

Conventual, ovos-moles e produtos da ria de 

Aveiro. 

Estiveram presentes nesta iniciativa as 

seguintes Confrarias: Confraria Gastronómica 

As Saínhas de Vagos, Confraria das Papas de 

S. Miguel, Confraria dos Sabores da Abóbora, 

Confraria da Doçaria Conventual de Tentúgal 

e Confraria Gastronómica da Região de Lafões.

Para além dos produtos tradicionais para 

comercialização, o � m-de-semana teve ainda 

ateliers: “Mãos na massa” … Ovos-moles de 

Aveiro, castanhas de ovos de Aveiro e Raivas de 

Aveiro; “Descoberta de novos artesãos: olaria, 

pintura de barricas de madeira”, realizaram-se 

ainda Showcookings e provas orientadas de 

produtos presentes na Mostra assim como 

diversos momentos musicais.

III MOSTRA 
DE DOÇARIA 
CONVENTUAL,
OVOS-MOLES E 
PRODUTOS DA 
RIA DE AVEIRO

Aveiro – 25 a 27 de Novembro
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 O Crédito Agrícola revelou no dia 24 

de Novembro de 2016 os vencedores do 

“Prémio Empreendedorismo e Inovação 

Crédito Agrícola”, numa cerimónia que 

contou com a presença do Ministro da 

Agricultura, Luís Capoulas Santos, e 

onde foram atribuídos 40 mil euros a 10 

projectos nacionais.

A Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas foi 

convidada a estar presente nesta cerimónia que revelou o 

melhor que se faz em Portugal, em seis categorias diferentes.

Na categoria Produção e Transformação o primeiro prémio 

foi atribuído ao Black Block, um sistema solar híbrido para 

secagem agroindustrial de ervas aromáticas, fruta, cogumelos e 

cortiça, controlado à distância (inclusivamente através de uma 

app) que consome menos energia do que os equipamentos 

convencionais.

A menção honrosa foi para o Azeite em pó com ervas aromáticas, 

da empresa MC Rabaçal & Aragão, resultando da desidratação 

do azeite de Trás-os-Montes com maltodextrina de tapioca e 

3.ª EDIÇÃO DO “PRÉMIO 
EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO 
CRÉDITO AGRÍCOLA”



|56| nona arte_dezembro 16

metros de profundidade durante oito meses, 

recriando-se as condições de estágio de 

vinhos resgatados de naufrágios.

Na categoria Investigação e Desenvolvimento 

Tecnológico, o primeiro prémio foi atribuído 

ao BIOSUBSTRATPOT, um projecto do Horto 

da Cidade que vem substituir o uso de vasos 

de plástico na produção de plantas. Além 

de mais amigo do ambiente, por ser 100% 

biodegradável, o BIOSUBSTRAPOT reduz o 

consumo de água e de fertilizantes.

A menção honrosa foi atribuída ao Coolfarm, 

um software que controla a água, o ar e a luz 

no interior das estufas. Esta é uma ferramenta 

de apoio à gestão do produtor que permite 

analisar e avaliar a saúde das plantas, assim 

como integrar e analisar todos os dados da 

estufa.

O terceiro lugar foi para a Torre de Fluxos de 

Carbono em Montado de Sobreiro. Uma torre 

que mede as trocas de CO2 e água entre o 

ecossistema terrestre e a atmosfera, avaliando 

o impacto do stress ambiental no montado de 

sobreiro. Desenvolvida pelo Instituto Superior 

de Agronomia em colaboração com outras 

entidades como a Herdade da Machoqueira do 

Grou e a Corticeira Amorim, a torre de Fluxos 

de Carbono é única em montado de sobreiro 

adição de ervas aromáticas da região utilizado 

por chefes de alta gastronomia.

O sistema Arge Ruris, uma aplicação móvel para 

o controlo remoto de explorações de produção 

extensiva para animais, desenvolvida pela 

empresa GlobalBit, � cou em terceiro lugar. 

Este sistema pretende tornar mais rentável e 

prática a produção pecuária, nomeadamente 

do porco preto alentejano.

Na categoria Comercialização e 

Internacionalização o vencedor foi o projeto 

“Lotes Reserva”, do Cantinho das Aromáticas. 

O projecto associa a recolha selectiva das 

extremidades das espécies Limonete, Erva-

príncipe, Hortelã-vulgar e Tomilho-limão nos 

dias mais compridos do ano com o melhor 

método de extracção, resultando numa 

experiência sensorial única.

A menção honrosa foi para o projecto Pôpa Art 

Projects, que associa uma abordagem artística 

à produção e experimentação de vinhos. 

Produtores e artistas recriam uma história ou 

um conceito numa garrafa de vinho. O terceiro 

lugar foi arrecadado pelo também vencedor 

da categoria Projecto de Elevado Potencial 

Promovido por Associado do CA, o Vinho da 

Água, da Ervideira. Trata-se de um vinho que 

estagia no Grande Lago do Alqueva, a 30 
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distinguida com a menção honrosa desta 

categoria. Os seus utilizadores recebem avisos 

sobre incêndios � orestais que de� agrem na 

proximidade do seu terreno, sobre as áreas a 

limpar para proteger os seus terrenos e sobre 

medidas preventivas e de atuação a adotar.

O terceiro lugar, e também vencedor da 

categoria Jovem Empresário Rural, foi para a 

Quinta da Fornalha. Uma exploração algarvia 

com 30 hectares que aposta numa gestão 

agrícola ecológica e regenerativa associada 

ao aproveitamento inteligente de todos os 

recursos e que promove ainda o ecoturismo 

e a animação.

Fonte: CCCAM

e uma das poucas na região mediterrânica. 

Na categoria Desenvolvimento Rural a Porta 

do Mezio foi a grande vencedora. Trata-se 

de uma iniciativa da Associação Regional de 

Desenvolvimento do Alto Lima (ARDAL), em 

parceria com a Câmara Municipal de Arcos 

de Valdevez e outras entidades, que pretende 

divulgar e promover o Parque Nacional 

da Peneda Gerês, enquanto infraestrutura 

potenciadora de negócios de operadores 

turísticos da região.

A Firerisk, a aplicação para o cidadão que 

reúne informação de diversas fontes sobre 

incêndios � orestais, permitindo o acesso em 

tempo real ao nível de risco de incêndio, foi 



|58| nona arte_dezembro 16

 No âmbito das atividades promovidas 

pelo curso de doutoramento PACI, abertas à 

comunidade académica e à sociedade civil, 

teve lugar no dia 22 de novembro, pelas 17h30, 

na Sala de São Pedro da Biblioteca Geral da 

Universidade de Coimbra, uma Aula Aberta 

ministrada por Massimo Montanari, Professor 

da Universidade de Bolonha e reputado 

estudioso da História da Alimentação, 

a Palestra intitulada TASTE. HISTORICAL 

CONSIDERATIONS ABOUT AN AMBIGUOUS 

CONCEPT, enquadrada no projeto DIAITA, 

contou com o apoio da Faculdade de Letras 

da Universidade de Coimbra, do Instituto 

Italiano de Cultura de Lisboa, da Biblioteca 

Geral da UC, do Centro de Estudos Clássicos 

e Humanísticos-UC, da Escola de Hotelaria 

e Turismo de Coimbra e da Federação 

Portuguesa de Confrarias Gastronómicas.

AULA ABERTA 
DE MASSIMO 
MONTANARI: 

“TASTE. 
HISTORICAL 

CONSIDERATIONS 
ABOUT AN 

AMBIGUOUS 
CONCEPT”
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Decorreu no passado dia 11 de Dezembro, 

a eleição do Melhor Bolo-Rei Tradicional  da 

Figueira da Foz.

A Federação Portuguesa das Confrarias 

Gastronómicas, foi convidada a integrar o 

Júri desta eleição que decorreu num espaço 

decorado com temas alusivos à época.

Entre os dias 3 e o dia 25 de Dezembro 

um conjunto  de iniciativas que visam 

a dinamização da época de natalícia, 

nomeadamente a animação para os mais 

pequenos, casinhas de venda de produtos 

característicos da época e endógenos e outras 

iniciativas alusivas ao natal,  foi nesse contexto 

que se inseriu a eleição do melhor bolo-rei 

tradicional da Figueira da Foz.

A ACIFF foi a responsável por esta iniciativa 

que contou ainda com o apoio da Escola 

Pro) ssional da Figueira da Foz e da Câmara 

Municipal da Figueira da Foz.

CONCURSO: 
MELHOR 

BOLO-REI 
TRADICIONAL 

DA
FIGUEIRA DA FOZ
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 Quando se fala em Abade de Priscos fala-se, quase 

sempre, no pudim homónimo, à base de ovos, vinho 

do Porto e toucinho, uma das mais gloriosas criações 

da doçaria nacional. Mas será injusto resumir a 

existência gastronómica de Manuel Joaquim Machado 

Rebelo, pároco da freguesia bracarense de Priscos 

(daí a designação) a esse pudim: o abade foi � gura de 

proa da cozinha portuguesa do século XIX — chegou, 

inclusive, a preparar um banquete para a família real 

— e deixou um espólio riquíssimo de outras receitas. 

Inclusive, pensa-se, terá deixado também um livro 

pronto a publicar, infelizmente desaparecido.

Desse livro é possível que � zessem parte as 40 receitas 

reveladas neste, de autoria Fortunato da Câmara, 

crítico gastronómico do Expresso, em parceria 

com Mário Vilhena da Cunha, sobrinho-bisneto do clérigo. Esta obra, 

contudo, não se � ca pelas receitas: boa parte é dedicada a traçar um per� l 

biográ� co de Machado Rebelo, recorrendo a documentos, manuscritos e 

fotos pessoais. E alguns dos episódios são dignos de registo, como aquele 

em que o abade deixou um bacalhau a demolhar na cozinha de um hotel 

parisiense para demonstrar aos franceses a qualidade do produto e quando 

lá voltou, na manhã seguinte, tinham-no deitado fora por causa do cheiro. 

O que fez então o abade? Não estraguemos a surpresa.

A VIDA E AS RECEITAS INÉDITAS DO 
ABADE DE PRISCOS

Autores: Fortunato da Câmara e Mário Vilhena da Cunha;
Editora: Círculo dos Leitores;
PVP: 22,90€;
295 páginas
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 Nos anos 90, quando ainda era fenómeno raríssimo 

ver alguém escrever, em Portugal, chef sem ‘e’, já 

o portuense Miguel Castro e Silva se dedicava a 

desbravar os caminhos da cozinha contemporânea e 

de autor no seu Restaurante do Miguel, primeiro, e no 

Bull & Bear, depois.

Assim, muito daquilo que hoje se aponta como 

inovador e disruptivo em determinados restaurantes 

já sai das cozinhas de Castro e Silva há bastante tempo. 

Não admira, por isso, que seja sempre enriquecedor 

conversar com ele. Sobre comida, sobretudo, mas não 

só.

E este livro nasce sobretudo de conversas, neste caso 

mantidas entre o chef e o jornalista Augusto Freitas de 

Sousa. Cada uma delas focou-se num ingrediente — 48 ao todo –, sobre o 

qual se conta uma pequena história. Esta serve de introdução a uma série 

de receitas que usam esse mesmo ingrediente. Entre umas mais fáceis e 

outras menos é possível encontrar as de alguns pratos que o chef celebrizou 

nos seus restaurantes (atualmente é possível provar a sua comida no De 

Castro, por exemplo), como a Costela Mendinha com Arroz de Forno, o 

Bacalhau com Migas de Poejo e Hortelã-da-Ribeira ou as famosíssimas 

Amêijoas com Feijão-Manteiga, só para dar três exemplos. As excelentes 

fotogra� as de Jorge Simão ajudam a abrir o apetite.

NA COZINHA DE MIGUEL CASTRO E 
SILVA

Autores: Miguel Castro e Silva, Augusto Freitas de Sousa e Jorge Simão;
Editora: Lua de Papel / Leya;
PVP: 22,90€;
256 páginas
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 “Portugal tem doces que Portugal desconhece” 

foi o título que demos ao artigo que desvendava o 

projeto No Ponto, de autoria de Cristina Castro, que 

pretende reunir numa base de dados todos os doces 

de todas as regiões do país. Ora, nesse mesmo artigo 

dizia a autora que a sua intenção seria publicar em 

livros as suas descobertas. E se bem disse, melhor fez. 

“A Doçaria Portuguesa – Norte” é o primeiro volume 

que resulta dessa pesquisa. Nele, cada concelho do 

Norte do país está representado com as respetivas 

especialidades açucaradas, 157 no total, todas elas 

ilustradas por fotogra� as de Gonçalo Barriga. Quem 

também ilustrou, mas à mão, foi a talentosa Ana 

Gil. Já o gastrónomo Virgílio Nogueiro Gomes fez o 

prefácio. Há livros menos calóricos, é verdade, mas 

não tão apetecíveis.

Fonte: Público

A DOÇARIA PORTUGUESA – NORTE

Autora: Cristina Castro;
Editora: Ficta Editora;
PVP: 32€;
312 páginas
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REPRESENTAÇÕES
Capítulos Confrarias Federadas
NOVEMBRO

01|05 de Novembro
Confraria das Tripas à Moda do Porto

02|12 de Novembro 
Confraria dos Vinhos do Douro

03|19 de Novembro
XIV Capítulo Confraria Queirosiana

04|20 de Novembro
IX Capítulo da Confraria do Medronho

05|26 de Novembro 
Confraria Gastronómica da Raça Arouquesa

06|03 de Dezembro
XV Capítulo Confraria Nabos e Companhia

07|03 de Dezembro
V Capítulo da Confraria dos Sabores Poveiros

08|10 de Dezembro
XI Capítulo da Confraria Gastronómica do Cabrito e da Serra  

 do Caramulo

DEZEMBRO
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  JANEIRO

PRÓXIMOS EVENTOS

Eventos da FPCG
04|FEVEREIRO

Assembleia Geral da Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas

Confrarias

14|Confraria da Pateira
Confraria da Fogaça da Feira

  Confraria da Raça Barrosã

 

21|Confraria Gastronómica do Bacalhau
Confraria dos sabores da Abóbora

FEVEREIRO

12|Confraria do Vinho de Lamas

25|Confraria do Bucho Raiano

MARÇO

11|IX Capítulo da Confraria Gastronómica “As Saínhas” de Vagos
Confraria Gastronómica de Sever do Vouga

  Confraria dos Rojões da Bairrada com Grelo e Batata à Racha

18|Confraria Gastronómica do Ribatejo
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