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O ato de Comunicar e sobretudo a eficiência de o fazer é claramente uma das ferramentas vitais 

para o entendimento entre o Homem e para a sua vivencia social, independentemente da 

infinita quantidade de meios passíveis de serem utilizados, para tal. 

A Confraria Gastronómica do Alentejo não é exceção, pelo que se torna imperativo a utilização 

de todos os meios ao seu alcance, para ampliar ativamente a comunicação com todos os seus 

Confrades, com a comunidade confrádica em geral e com o ambiente territorial onde a C.G.A. 

desenvolve a sua atividade. 

Tida como uma questão prioritária, para a Provedoria, a renovação e ativação do web site da 

C.G.A., enquanto elemento fundamental de comunicação de e para os Confrades e um dos 

principais meios de interação com o meio envolventes, cá está o Nosso web site, disponível para 

realizar a sua tarefa de comunicação e “transmitir ao mundo” o que é a C.G.A., o que faz, para 

que serve e qual a sua dinâmica estatutária, enquanto elemento de preservação e divulgação 

da Gastronomia do Alentejo.  

Temos consciência que não se tratam de processos fáceis, quer pela sua complexidade 

tecnológica, quer pela dependência de terceiros, quer mesmo pelos fatores financeiros que lhe 

estão subjacentes. 

Não poderemos referir, sobre esta temática “missão cumprida”, porque só agora iniciámos um 

processo que carece de dinâmica continua e para tal contamos com a preciosa colaboração de 

Todos os Confrades. 

Saibamos todos nós retirar partido de todas as suas potencialidades, intra e interpessoais e 

certamente o nosso desígnio, enquanto Confraria será amplamente beneficiado. Assim o 

esperamos. 

Saudações gastronómicas 
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