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Por vezes temos alguns constrangimentos em abordar acontecimentos
nefastos que todos nós temos de enfrentar na nossa vida. Neste caso
específico é o do nosso Confrade Pessoa Lopes que nos deixou, devida a
uma grave doença.
A sua passagem pela nossa Confraria foi muito importante: ele era o grande dinamizador da criação do nosso núcleo em Beja; toda a sua relação
com os Confrades de Beja, foi notável; em todos os eventos da Confraria
na região de Beja, era o Pessoa Lopes que estava na sua organização; a
nossa relação com os eventos na Ovibeja a ele se deve. Recordamos os
grandes almoços temáticos, que no restaurante da ACOS, organizámos na
altura do certame, era o nosso Confrade, que estava nessas organizações.
São inesquecíveis os almoços das receitas de Borregos, das sopas do Alentejo e, tantos outros, que ao longo dos anos degustámos.
Foi o grande dinamizador, em conjunto com o NERBE, no concurso de
petiscos realizado anualmente e do qual pertencia aos membros do Júri.
Por outro lado, quando era necessário tratar de assuntos administrativos
da Confraria na região de Beja, a Provedoria recorria à sua disponibilidade.
Nesta altura, já recordamos com saudade a sua falta, nos órgãos da nossa
Provedoria.
Que descanse em paz.
O Provedor

GUIA DE RESTAURANTES
CERTIFICADOS DO ALENTEJO

Durante o mês de Outubro o Turismo
do Alentejo – ERT, vai lançar o Guia
dos restaurantes Certificados do Alentejo. Como é do conhecimento dos
Confrades, a Carta Gastronómica do
Alentejo, foi um instrumento fundamental para a elaboração do referencial de certificação dos restaurantes. A
oferta gastronómica que os estabelecimentos têm que oferecer, consta no
receituário da Carta.
No prefácio do Guia, diz o Dr. António
Ceia da Silva, presidente da ERT, “ esta
obra assume-se como um livro que
prestigia os empresários e os profissionais que, em parceria com a Entidade
Regional de Turismo, teimam em preservar e dignificar os traços identitários
e genuínos da região e do vasto espólio
gastronómico que em muito tem contribuído para promover a marca turística Alentejo dentro e fora de portas”.

Último Domingo de Maio é Dia Nacional da Gastronomía Portuguesa
A Assembleia da República
aprovou por unanimidade a
instituição do último domingo
de Maio como Dia Nacional da
Gastronomia Portuguesa.
A sugestão partiu da Federação
das Confrarias Gastronómicas
de Portugal, liderada por Olga
Cavaleiro, que apresentou a
proposta numa reunião com o
grupo parlamentar do PS.
Nessa sequência foi elaborado
o respectivo projecto, subscrito
por deputados de todo o país e
que veio a culminar no texto
conjunto aprovado por unani-

midade no passado dia 26 de
Junho. No passado
dia 13 de Julho foi
formalizada
e
apresentada
a
Comissão de Celebração do 1º Dia
Nacional da Gastronomia, de que a
AHRESP fará parte.
A primeira celebração será no
dia 29 de Maio de 2016.

11ª Edição do Festival Terras sem Sombra
Tive o grato privilégio de ter sido convidado para o Encerramento da 11ª Edição do Festival Terras
sem Sombra que, nesta edição, culminou com uma outra iniciativa digna de referências tão elogiosas
quanto as outras actividades da programação deste prestigiado Festival e que, com elas permite,
senão o casamento, pelo menos um namoro auspicioso que, em muitas das suas vertentes, já dura
há séculos.
É verdade, a gastronomia, ou, se preferirmos, a enogastronomia, foi a menina dos olhos da sessão de
encerramento desta 11ª Edição do Festival.
A proposta seria em si mesma uma banalíssima iniciativa - uma almoçarada - , perdoe-se-me a boçalidade do termo - destinada a ficar no esquecimento, não fosse a visão extraordinária da Direcção do
festival, em lhe conferir um halo de inovação e até de irreverência, ao abordar uma matéria ainda em
muitos casos tabu, de tratar a cozinha tradicional e os seus produtos, e a do litoral em particular, com
um olhar de modernidade, e ainda por cima com recurso a um Chef proveniente de um prestigiado
restaurante madrileno.
O desafio colocado para este encerramento de festa e encontro enogastronómico, consistiu na opção
do Chef César Martín revisitar o peixe, o marisco, o pão, o azeite, a flor de sal, o queijo, as ervas aromáticas, o medronho e o mel do nosso Alentejo, interpretando-os à luz da sua própria maneira de
entender Portugal.

“É o único festival, a nível mundial, que une música, meio ambiente e a defesa do património. A música e a salvaguarda da
biodiversidade convertem-se, aqui, num acto festivo, e também necessário, e que gera alegria de viver”

Juan Ángel Vela del Campo
Cadena SER (Madrid)
Página 2

C O NF R AR I A G AS T RO NÓ M IC A D O AL E NT E J O

Festival Terras sem Sombra
Foram preparados 5 pratos e duas sobremesas que se coadunam em absoluto aos cânones das modernas propostas gastronómicas num misto de inovação e criação autoral, que em cada prato propõe
sabores que ouso
dizer irrepetíveis e que transforma, assim, cada um numa “obra de arte”. As propostas gastronómicas:
Pintada de Escabeche, Paté do Campo, Tártaro do Atlântico, Bacalhau com Creme de Alho Negro e Verduras e Azeite de Baunilha, Porco Preto Confitado com Parmentier de Batata e Laranja, e as sobremesas Selecção de Queijos e Bosque Guloso (Homenagem a Agustín Ibarrola, pintor e escultor basco),
tiveram reacções muito positivas e, alguns deles, foram inclusive muito bem acolhidos. Pelo menos na
mesa que partilhei com outros convidados, esse sentimento de prazer ficou patente.
Não cometerei nenhuma inconfidência se referir que: Pintada de Escabeche, Paté do Campo e o Porco
Preto Confitado, foram as estrelas deste “Ágape”. A sobremesa (Bosque Guloso -uma dissertação em
torno do chocolate e de frutos silvestres) e a tábua de queijos finalizaram a refeição de uma forma
muito elegante.
Contudo, o Tártaro do Atlântico, um carapau do alto, pescado nas águas de Sines, servido sob a forma
de pequenos cubos crus ligados por uma leve marinada balsâmica e suavemente apimentado com uns
apontamentos de pimenta moída na altura, a que se juntaram uns pontinhos de mostarda, umas larachas de azeite virgem extra, com a companhia de um gomo de tomate depositado em cama de alface,
foi porventura a mais “exquisita” das propostas apresentadas e ela própria também muito bem acolhida, a revelar a excelente qualidade do nosso pescado, gabadíssima, de resto, pelo Chef Martín, ainda
que no caso, um singelo carapau do alto….
Tudo isto superiormente acompanhado pelas excelentes escolhas do enólogo da Adega Cooperativa da
Vidigueira que seleccionou uma palete de vinhos que casaram na perfeição com as iguarias servidas. A
entrada, um Antão Vaz de belíssimo aroma e corpo, elegante na boca e um companheiro perfeito para
a Pintada de Escabeche. Serviu ainda para acompanhar o Paté do Campo e o Tártaro do Atlântico, com
igual desenvoltura, elegância e espírito. Um belo Vidigueira a honrar a sua casta mais representativa.
O segundo vinho, ainda um branco – Vidigueira Grande Escolha, que casa o Antão Vaz, com a Perrum,
outra casta que na Vidigueira ajuda a fazer maravilhas. Foi uma acertada escolha para o bacalhau que o
Chef Martín nos preparou e, diga-se em abono da verdade, que muito ajudou na ligação do bacalhau
com o seu creme de alho negro.
Para o prato mais consistente desta “actividade”, o Porco Preto Confitado com Parmentier de Batata e
Laranja, o Enólogo residente serviu-nos um senhor vinho, o Vidigueira Grande Escolha, Tinto, laborado
a partir das castas Trincadeira e Alicante Bouschet, que pela sua persistência de boca e o leve sensação
final a especiarias casou na perfeição com todos os elementos do prato, ele próprio muito equilibrado
e elegante nos sabores que são devidos a este manjar.
O licoroso final, um vidigueiral “vintage alentejano” soberbo, usei-o para a sobremesa e também para
os queijos, que se me perdoe o sacrilégio.
Foi um risco?
Sem dúvida!
Foi bem resolvido?
Na perfeição!
A cultura ganhou?
Claro! A sacra e a profana, que uma e outra se compreendem e complementam,
tal como a gastronomia e os vinhos, a cultura e o património, o Festival de música
sacra do Baixo Alentejo e o Mundo em geral……
Boas noites, Confrade Sabino
EDIÇÃO Nº2
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Sopa de espinafres com ovos Zona de Estremoz e Elvas
Sopa de espinafres com ovos
6 pessoas
Ingredientes: 1 molho grande de espinafres; 1 cebola; 3 dentes de
alho; 1 molho de coentros; ½ dl de azeite; 6 ovos; água e sal q.b.

NOTAS

Refogue a cebola cortada às rodelas finas no azeite. Faça um piso de
coentros, pise num almofariz os alhos, coentros e sal até obter uma
pasta e junte-a à cebola deixando fritar um pouco até libertar bem o
seu aroma. Depois, de arranjados e bem lavados, adicione os espinafres mexendo ocasionalmente até perderem volume e libertarem os
sucos. Acrescente então água a gosto para sopa, prove e retifique o
sal. Quando os espinafres estiverem cozidos, escalfe os ovos no caldo
da sopa. Sirva numa terrina e à mesa use a colher e o garfo para
comer esta sopa.

Esta sopa típica do Alentejo, por vezes é feita sem cebola, pode também levar sopas pão e queijinhos de
ovelha ou cabra, frescos ou curados, a juntar aos ovos ou não. Encontramos variantes deste prato com
bacalhau, pescada, grão, arroz, batata, labaças, beldroegas, etc… Há até quem lhe chame “açorda de
espinafres”, designação com a qual não concordo muito mas aceito.
Prato único, esta sopa é uma refeição completa, o ovo e o queijo são a componente proteica.
Sem a adição de cebola, fazendo uso de especiarias e uns borrifos de vinagre, era servida na corte espanhola como sopa à moda portuguesa. O coentro, apesar de ser comum na cozinha do Al-Andaluz, não
encontrou caminho na história da culinária espanhola, tendo sido substituído pela salsa. E hoje, nas
receitas onde nós usamos coentros os espanhóis utilizam a salsa. O coentro é uma erva aromática muito
usada na cozinha portuguesa e, no Alentejo, é pelo feliz abuso que nascem saborosas coentradas.
Texto, fotografia e receita

Ana Cristina Lebre
A Chanceler

O Simpósio de Vinhos e Gastronomia da Europa – CEUCO
O Conselho Europeu de Confrarias Enogastronómicas organizou um evento integrado na cidade Europeia do Vinho – Reguengos de Monsaraz- nos passados dias 5, 6 e 7 de Junho.
O nosso Provedor, na qualidade de membro da Direcção do CEUCO em Portugal, participou na concretização desta acção.
No primeiro dia da iniciativa, houve um desfile das Confrarias presentes, pela cidade. De seguida, realizou um Congresso, no qual esteve presente o Presidente do CEUCO, Carlos Cosmes. A seguir houve
um almoço de partilha no pavilhão multiuso, onde se realizou o referido Congresso, no qual algumas
Confrarias, apresentaram os seus pratos, para um universo de mais de cem pessoas. Á noite realizouse um jantar de Gala no Hotel Rural Horta da Moura, com a presença de cerca de 150 convidados.
Houve distribuição prémios entre as entidades presentes- Esteve presente em todos os actos, o presidente da Câmara local e o Presidente do Ceuco europeu. No ultimo dia a Carmim ofereceu um almoço onde foram distribuídas lembranças aos presentes.
Foi um excelente momento, porque tivemos a oportunidade de conviver com algumas Confrarias, trocando ideias do que fazemos e temos que fazer para a defesa do nosso património gastronómico das
nossas regiões.
No dia seguinte, da parte da manhã, fizemos uma visita a Monsaraz e houve o almoço final deste
grande evento na nossa região.
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O CEUCO EM REGUENGOS DE MONSARAZ

E D IÇ ÃO Nº 2
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DIVULGAÇÃO DO PÃO ALENTEJANO EM CÁCERES
De acordo com o Protocolo
estabelecido com a Associação
Terras Dentro, organizámos em
Cáceres, no dia 26 de junho, um
evento com a apresentação do
pão e doçaria do Alentejo.
O nosso inestimável Confrade
de Honra, chefe Mariano, confeccionou no local, Ateneo , um
caspacho com carapaus fritos e,
a Associação, levou bolos da
nossa região.
O referido espaço com excelentes instalações foi o palco desta
iniciativa, o qual o nosso Confrade Diogo Pereira colaborou na
sua cedência.
Estiveram presentes um número
razoável de espanhóis que ficaram encantados com a nossa
gastronomia.

Jantar Neolítico na Herdade do Esporão
7 de Agosto
Decorreu no passado dia 7 de Agosto, no Núcleo Histórico da Herdade do Esporão, um jantar
neolítico. A intenção foi a de reproduzir a cozinha pré-histórica a partir de dados provenientes
de escavações arqueológicas. Foi um jantar sem costuras, livre de talheres, mesas, toalhas e
cadeiras. O assar das carnes a “fuego lento”, deu-lhes uma suculência e maciez, deliciosas.
Apesar da confecção destes pratos ter sido sofisticadamente rude, usando as mãos para comer
como selvagens, não restam duvidas que, o homem no neolítico já tinha um delicado sentido
do gosto. Da ementa fizeram parte carne e o marisco em estrutura de cuvete: carne cortada
em pedaços misturada com mexilhões, ameijoas, berbigão e lambujinha, cozinhada em estrutura de cuvete forrada a seixos de rio previamente aquecidos e coberta por pele de animal e
folhas; Coelho na panela: coelho temperado com ervas, cozinhado com cogumelos e acompanhado com lentilhas cozidas em panela de barro neolítica; Coelho com mel e ervas: coelho na
grelha de madeira sobre o fogo e barrado consecutivamente com mel e ervas até estar pronto;
Peixe no barro: truta salmonada temperada com ervas aromáticas, enrolada em folhas largas
e cozinhada sobre casca de árvore coberta com argila; Carne no espeto: naco de carne de
vários quilos espetado em paus e cozinhado directamente no fogo durante várias horas; e
como acompanhamentos frutos silvestres, frutos secos e infusões.
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Livros

E D IÇ ÃO Nº 2

No passado dia 30 de Junho, na Fundação Eugénio de Almeida, foi lançado o livro
"Inovação com Pão- 20 chefes, 20 receitas - Pão e doçaria Alentejana". Francisca Valério é
a coordenadora do projecto Centro de inovação, divulgação e Promoção do Pão e Doçaria
Alentejana. A Confraria tem um protocolo assinado desde o início com as Terras Dentro,
associação que desenvolve este projecto desde 2014. Este projecto, inovação, divulgação e
Promoção do Pão e Doçaria Alentejana, dá continuidade ao desenvolvido pelas Terras Dentro, e o qual nós, Confraria Gastronómica do Alentejo, também colaboramos. tem 4 componentes de actuação fundamentais : criação e gestão de uma rede de parceiros, criação do
observatório do Pão e Doçaria Alentejana e implementação de acções de promoção e oficinas de aprendizagem e inovação, direccionadas aos produtores. Sob este pressuposto foram
dinamizadas actividades variadas tais como a presença em feiras nacionais e internacionais,
a produção de dois documentários sobre o Pão e a Doçaria Alentejana, um guião de produtores de todo o Alentejo, e um livro de receitas que contem o pão como ingrediente transversal. A certificação do Pão Alentejano é a próxima aposta, visa contribuir para o desenvolvimento economia local e para o desenvolvimento sustentável.
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Caderno de Doçaria Conventual do Alentejo, Algarve e Andaluzia
Em 2010 a CCDR Alentejo deu
inicio à colecção de cadernos do
receituário das cozinhas da Euro
região Alentejo, Algarve, Andaluzia- EUROAAA.
O Caderno de Tapas e Petiscos,
Caderno de Comidas de Azeite e
Comidas do Mar já foram publicados e dentro em breve sairá o
último caderno desta colecção,
intitulado Caderno de Doçaria
Conventual. As receitas do Alentejo a publicar nesse caderno,
foram elaboradas e fotografadas em casa da nossa Confrade
Maria Antónia Goes. Na execução dos doces esteve um duo
de confrades, a Arq. Maria
Antónia Goes e a Chanceler Ana
Cristina Lebre.

Pudim da Sóror Helena
Rale a casca de dois limões e
junte ao sumo. Adicione açúcar
e oito claras de ovo. Bata muito bem até fazer creme. Terá
de calcular o açúcar de acordo
com o tamanho dos limões.
Junte as gemas dos ovos. Volte
a bater muito bem. Unte a lata
do pudim e leve ao forno a
cozer.
In Caderno de Doçaria Conventual
Doçaria conventual do Alentejo

Entrega de Diplomas Cursos da Escola da
Chaîne des Rôtisseurs 2011/2015
No dia 26 de Setembro, decorreu a entrega de diplomas da Escola da
Chaîne des Rôtisseurs, da turma 2011/2015. O almoço, também comemorativo do Dia Mundial da Chaîne, foi no Convento do Espinheiro, onde
foram servidos os seguintes pratos:
Estaladiço de queijo de cabra com compota de tomate; Texturas de porco
do montado alentejano com uma miga de tomate e aromas de cravinho;
Tarteletes de requeijão e maçã com gelado de manjericão. Os Vinhos:
Branco- Adega da Ervideira Tinto - Fundação Eugénio de Almeida
Este evento contou com a presença da Confraria Gastronómica do Alentejo, representada pelo nosso Provedor Manuel Fialho - também em
representação de seu irmão e Maître Restaurateur, Amor Fialho, proprietário do Restaurante Fialho em Évora - acompanhado pelo nosso Contador-Mor Francisco Lamy , e os pais dos alunos.
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Fotografias
Almoço comemorativo no Convento do Espinheiro
Chaîne des Rôtisseurs 2011/2015

Sobre a Chaine des Rotisseurs Portugal
É a associação gastronómica mais antiga do mundo (fundada em França
em 1248), presente em 80 países com cerca de 24.000 membros, os seus
principais objectivos são o de reunir profissionais e não-profissionais
para celebrar a mesma paixão pela boa cozinha e bom vinho, apoiando e
incentivando a evolução e lançamento das carreiras de jovens chefes e
escansões, promovendo e participando em Concursos de Jovens
Cozinheiros e Escansões, a nível internacional e nacional, mas também
ajudam os que mais necessitam, através da Chaîne Foundation – ACCR.
Tem fins exclusivamente caritativos, presente em Portugal na Escola de
Gastronomia da Chaîne des Rôtisseurs em Évora.
E D IÇ ÃO Nº 2
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CABIDO GERAL EM ESTREMOZ NO
PRÓXIMO DIA 31 DE OUTUBRO

XLI Cabido

Geral

EXTR
A

da
Confraria Gastronómica do Alentejo

♔

Teatro Bernardim Ribeiro Estremoz
31 de Outubro de 2015
Como é já do vosso conhecimento, no próximo dia 31 de Outubro, realiza-se na cidade de Estremoz, o
nosso Cabido Geral, seguido da Entronização de novos Confrades e Confrades de honra.
No final do Cabido iremos para a Pousada de Estremoz, onde será servido um almoço histórico dos
séculos XVII e XVIII.
O esforço que a Provedoria tem desenvolvido, não só para a obtenção do espaço para a realização da
nossa cerimónia, cedido gentilmente pala Câmara de Estremoz, mas também com a Pousada de Estremoz, leva-nos a crer, que será um acontecimento de grande qualidade.

Palitos de Amêndoa
Em miúda visitava a cozinha sempre que me cheirava a bolos. Fossem quais fossem as razões, eu sempre procurava uma para
permanecer por lá enquanto tudo aquilo se fazia e partir amêndoas era sempre uma boa razão para convencer a minha mãe a
isso.
Há muitos anos que não comia os Palitos de Amêndoa! Estes bolinhos que a minha mãe sempre fazia a pensar num lanche de
família e a acompanhar um chá, tinham um sabor especial. Para além de serem cozidos em forno de lenha eram também confeccionados com amêndoas das Prunus dulcis (amendoeiras), lá de casa.
Tendo encontrado recentemente a receita destes palitos num dos livros de Maria Antonia Góis, grande senhora nas mestrias
da cozinha alentejana, decidi reviver sabores e seguindo à risca o teor deste livro, eis que surgiram novamente na cozinha os
apreciados bolinhos, agora cozidos em forno eléctrico e utilizada a batedeira. Do resultado pareceu-me que certos bolos só
devem ser batidos à mão. Estes poderiam também ter levado mais amêndoa, ficarem mais ricos!
Aqui fica a sugestão para um lanchinho aí em casa.
Confrade Jesuína Rosalino
Texto e fotografia

Palitos de Amêndoa
6 ovos
250 g de açúcar
250 g farinha
2 colheres de amêndoa pelada e fatiada
manteiga e farinha para a forma
➤Batem-se as gemas com o açúcar, junta-se as claras batidas em castelo, a
farinha e a amêndoa.
Deita-se a massa num tabuleiro rectangular untado e polvilhado com farinha e
vai a cozer a forno moderado.
Depois de cozido e ligeiramente arrefecido, corta-se o bolo em palitos com cerca
de dois centímetros de largura, deitam-se de lado no tabuleiro e voltam-se a
dourar de ambos os lados.
in Formas Tradicionais na Doçaria do Baixo Alentejo,
Maria Antónia Goes
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Dos Bons Produtos Alentejanos
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Pimentão do Carvalhal
Com mais de 50 anos de existência, o Pimentão
do Carvalhal (colorau) é um condimento em pó,
de cor avermelhada e sabor adocicado, feito
exclusivamente a partir do pimentão seco em fornos tradicionais a lenha, preservando assim a cor e
a qualidade integral do produto. A tradicional
embalagem de serapilheira é a imagem de marca
do produto, conferindo-lhe características tradicionais e autênticas. É conhecido pela marca AB.
A Confraria Gastronómica do Alentejo não recebe
qualquer contrapartida por divulgar no seu jornal,
O Açorda, este produto. Este espaço informativo
surge com intuito de dar a conhecer aos nossos
Confrades o que se faz no Alentejo.

s
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Hortelã da Ribeira
Mentha cervina L. - Familia Labiatae = Lamiaceae

É uma espécie de nome hortelã, mas que em
nada se assemelha à hortelã-vulgar ou a qualquer
das outras 4 espécies que existem e que eu também conheço. Foi muito aproveitada pelos antigos pescadores de água doce, nos tempos em que
abundava o peixe no rio, hoje já quase não existe.
Não havia caldeiradas feitas com pertencia, que
não levassem uns ramos verdes desta hortelã.
Hoje praticamente ninguém a conhece, porque
tanto se assemelha ao poejo, que toda a gente
lhe chama poejo, sem o ser. Até o cheiro é parecido, a diferença é nas folhas, que são muito mais
miúdas.
Partes utilizadas : toda a planta excpeto a raiz.
Aplicações principais: Como condimento nas caldeiradas e para a medicina , tal como o poejo, faz
um chá muito bom, doce com mel, para combater
as constipações , tosse e bronquite.
Habitat e localização: Europa, em terrenos húmidos, tal como as outras espécies suas congéneres.
Em Portugal, de Norte a Sul, em terrenos sombrios e pantanosos, margens dos pequenos rios e
ribeiros. Na nossa região, onde abunda é nas margens do Rio Almansor.
Mestre José Salgueiro
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A cavala
Do r...
ma

A cavala comprada fresca ou congelada
pode ser cozinhada de varias formas.
Na costa Alentejana, esta espécie tem
sido, a par do carapau, o centro das
atenções na Semana Gastronómica da
Cavala e do Carapau organizada pela
Câmara Municipal de Odemira em
Setembro -Outubro. Qualquer que seja
a forma sob a qual é consumida, é certo que a cavala contribui para a saúde
cardiovascular por ser rica em ácidos
gordos essenciais.

Nome comum: Cavala
Nome científico: Scomber colias
Tamanho (aproximado) de primeira maturação - 28 cm
Alimento: Crustáceos zooplânctonicos, lulas e peixes.
A Cavala tem um corpo alongado sem escamas e uma coloração clara e prateada no
ventre e cor azul esverdeado mais escuro no dorso, com linhas escuras irregulares que
lhe dão um aspecto de "tigre". É encontrada no Atlântico Nordeste e Mar Mediterrâneo,
onde habita na coluna de água em zonas costeiras até 250 m de profundidade. Forma
grandes cardumes que são fortemente migradores, permanecendo junto ao fundo
durante o dia e subindo durante a noite para caçar peixes, moluscos e pequenos crustáceos. Reproduz-se de Fevereiro a Abril, momento em que a fêmea desova 100.000 a
400.000 óvulos.É pescada com cerco, arrasto e redes de emalhar.
A cavala é muito semelhante à sarda (Scomber scombrus), mas a cavala tem sardas no
ventre e a sarda não, razão pela qual popularmente se diz que “a sarda é mentirosa”.
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C O NF R AR I A G AS T RO NÓ M IC A D O AL E NT E J O

Dia Mundial da Alimentação

No âmbito das comemorações do dia Mundial da
Alimentação, a Câmara Municipal de Évora, organizou um evento pedagógico em torno da Dieta
Mediterrânica.
O programa começou dirigindo-se em especial aos
mais pequenos. Construíram uma pirâmide da dieta
mediterrânica, participaram em jogos pedagógicos,
visitaram uma pequena feira de produtos mediterrânicos, com ervas aromáticas, azeite, pão, entre
outros produtos. Até meteram a mão na massa,
confeccionando pão no local.
A Confraria foi convidada para um workshop, ou
oficina de cozinha, cujo tema foi a dieta mediterrânica. Foram escolhidos dois pratos alentejanos para
confeccionar no local: sopa de espinafres com queijinhos de cabra e ovos escalfados, e cação de coentrada servido com pão frito.
Na direcção desta oficina de cozinha esteve o nosso
Confrade de honra, o Chefe Mariano, ao seu lado, e
a cozinhar com grande entusiasmo, a nossa Chanceler Ana Cristina Lebre. O nosso Contador-Mor
Francisco Lamy, auxiliou toda a equipa desde o início.
Os pratos alentejanos ali confeccionados, desconhecidos para muitos, foram alvo de grandes elogios e do agrado de todos aqueles que por ali passaram, pararam e almoçaram.
A sobremesa ficou a cargo dos alunos da IEFP.
O programa terminou com a apresentação do livro
"Dieta Mediterrânica, uma herança milenar para a
Humanidade", de Jorge Queiroz, seguido de uma
conversa com o autor e uma prova de produtos
mediterrânicos.
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