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O QUE É A CONFRARIA? 
Respondendo a esta questão os princípios básicos, remetem para o artigo 5º. e 6º. dos 

Estatutos da Confraria. 

A CONFRARIA GASTRONÓMICA DO ALENTEJO (CGA) é uma associação sem 

fins lucrativos e de duração ilimitada e tem por objeto a investigação e divulgação do 

Património Gastronómico Alentejano. No desenvolvimento da sua atividade propõe, a 

CGA, defender e divulgar a autenticidade da Gastronomia Alentejana sem, no entanto, 

reprimir a sua evolução natural e adequada a processos tecnicamente tidos como corretos. 

Incentivar a investigação do Património Gastronómico Alentejano nos seus múltiplos 

aspetos, tais como, receituário, arte e técnica da cozinha tradicional, produtos 

utilizados, relacionada com a arte popular gastronómica, pesquisa das antigas casas de 

comida, cozinheiras e cozinheiros famosos, evolução dos pratos, e todos os outros que 

permitam fazer a reconstituição histórica da cozinha dos nossos antepassados e afirmar 

a sua razão de ser nos dias de hoje. Também deve a CGA promover a nível regional, 

nacional e internacional a GASTRONOMIA ALENTEJANA, através das formas para 

o efeito consideradas convenientes. Retificar e atualizar sempre que necessário a Carta 

Gastronómica do Alentejo e colaborar na publicação e atualização periódica de um 

roteiro da Gastronomia Alentejana. Promover e apoiar medidas tendentes à preservação 

e recuperação da fauna e da flora autóctones, nomeadamente das espécies piscícolas e 

cinegéticas, das ervas aromáticas e condimentos, assim como de todos os produtos 

tradicionais, com especial incidência no presunto e enchidos do porco Alentejano. 

Outras finalidades devem apoiar-se com as seguintes ações, como a promoção e realização 

de encontros gastronómicos tais como almoços, jantares, merendas e ceias, em locais 

significativos do Alentejo e de outras regiões nacionais ou estrangeiras, de preferências  
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em épocas com especial relevo gastronómico. Premiando cozinheiras, cozinheiros, 

restaurantes e seus profissionais, homenageando as entidades individuais ou coletivas 

pelo seu concurso relevante em prol da Gastronomia Alentejana. Estabelecendo o 

intercâmbio com outras organizações congéneres nacionais ou estrangeiras, procurando 

afinidades existentes com a Gastronomia Alentejana. Publicar literatura profissional e 

científica ou de opinião confrádica tais como livros, folhetos, cartazes e outro material 

de informação; artigos de investigação e divulgação nos meios de comunicação social 

regional, nacional e internacional. Premiando quaisquer trabalhos que venham a público, 

versando a gastronomia alentejana. Promovendo ou organizando mostras, encontros e 

concursos de gastronomia regional do Alentejo. Fomentar junto das entidades 

competentes a divulgação dos princípios elementares da Gastronomia Alentejana, nas 

escolas dos diversos graus de ensino da região. incentivar ações de formação nos campos 

turísticos e hoteleiros com o apoio de instituições para tal vocacionadas. Colaborando 

com os órgãos locais regionais e nacionais de turismo, em todas as ações tendentes à 

divulgação e promoção da Gastronomia Alentejana. Fomentando a recolha de alfaias e 

de outros materiais ligados à cozinha e gastronomia do Alentejo visando a criação de um 

Museu. Colaborar com entidades certificadoras dos produtos regionais, permitindo a 

afixação por período determinado do distintivo da CONFRARIA, como recomendação, 

em estabelecimentos hoteleiros que, comprovadamente dignifiquem a Gastronomia 

Alentejana. 
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