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Naarda
Cidade da Síria e a alfazema

Cerejas! Cerejas!

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 nosso alcance, para
ampliar ativamente a comunicação com todos os 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, enquanto
elemento fundamental de comunicação, de e para os Confrades e um dos
principais meios de interação com o meio envolvente, retomamos o Boletim Informativo “O AÇORDA”, enquanto elemento divulgador, da evolução
da ciência gastronómica na generalidade, da gastronomia alentejana em
particular, bem assim como da vida da C.G.A e das suas atividades.
Gostaríamos de ter contado com a participação ativa e os valiosos
contributos dos nossos Confrades, mas, não obstante a solicitação explícita da Provedoria para o efeito, tal não foi possível. A nossa resiliência e o
sentido das responsabilidades perante os compromissos assumidos para
com a Confraria, não nos permitem pensar, em não fazer. Assumimos que
pior que fazer mal é não fazer, com a convicção que poderíamos fazer
muito melhor se contássemos com a ajuda de TODOS. Esperamos agora a
V. análise crítica construtiva, para melhorarmos o próximo Boletim, a sair
em novembro p.f.
Nesta perspetiva procuraremos uma linha editorial assente na interação entre os Nossos Confrades, as demais Confrarias com quem interagimos, as nossas receitas gastronómicas, a evolução da ciência gastronómica, os produtos endógenos e os seus ciclos produtivos, enquanto elementos culturais, antropológicos, sociais e mesmo etnográficos.
Saibamos retirar partido das potencialidades deste
importante meio de comunicação e certamente o nosso
desígnio, enquanto Confraria
será amplamente beneficiado.
Teremos certamente uma
C.G.A. mais adaptada aos tempos atuais e faremos jus aos
pergaminhos de intervenção
granjeados ao longo de meio
século de existência. Assim o
desejamos.
Boas leituras
Saudações Gastronómicas
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O Açorda

A Provedoria

MOVIMENTO CONFRADICO

MENSAGEM-VICE PRESIDENTE CEUCO-PORTUGAL
Não podemos esquecer o que os nossos antepassados nos legaram historicamente. Temos a obrigação
de manter os costumes dos povos para que não se percam. As confrarias enogastronómicas são um valor muito importante nos nossos tempos, defendem o valor do nosso passado, promovem um produto
autóctone, uma gastronomia, um vinho particular, um local e, por extensão, a preservação da culinária
artesã dos povos. Promovem, defendem e divulgam o que está a perder-se. Receitas centenárias que
continuam a ser muito apreciadas e saudáveis, tentando evitar produtos químicos que adulteram os
resultados finais. Portanto, falar das confrarias enogastronómicas europeias, é falar das tradições e costumes culinários de cada país, região ou localidade. Desde há mais de mil anos que se tem conhecimento escrito que estas associações existem, para defender receitas gastronómicas cujas origens se perdem, às vezes, no tempo, ainda que nalguns casos façam parte da sua economia de subsistência. Hoje
em dia, as Instituições tentam proteger este património enogastronómico que herdamos dos nossos
antepassados e que forma parte da nossa história genuína e do conhecimento que as diferentes civilizações nos deixaram como legado a conservar e manter numa Europa tão diversa em costumes e povos.
Entender o que faz cada uma das confrarias é ampliar os conhecimentos que se têm, tanto turísticos
como culturais dos respetivos lugares. Assim, de férias, pode-se conhecer um país, um prato típico ou
um produto agroalimentar que caracteriza uma zona ou localidade. É curioso que muitas vezes, conhece-se uma região, não só pela sua história, pela sua cultura ou determinados acontecimentos, como
também por um prato gastronómico que se dá a conhecer em todo o mundo ou por um produto. Organizar e conhecer uma Europa de tantos países, tem sido uma tarefa difícil mas não impossível. O Conselho Europeu de Confrarias (CEUCO), criado no ano de 2005, pretende ser um ponto de encontro de todos os países europeus que têm este tipo de associações, para trocar culturas, não somente gastronomicamente, mas também um criando um espaço de promoção de produtos e localidades e ainda reforçar os laços de amizade duradouros, trocando experiências que servem de aprendizagem para todos,
daí o slogan que impera no CEUCO: AMICITIA, CONFRATERNITAS, FIDELITAS, o que quer dizer o mesmo
que, manter a amizade, fraternidade e lealdade para respeitar os princípios de todos os europeus.

José Manuel Alves
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Os territórios são um todo que se compõe com a paisagem, história, cultura, geografia. No modo como cada povo se alimenta encontramos um pouco das muitas partes que integram o todo, ou seja, a gastronomia liga-se ao território e faz-se ela própria espelho das singularidades territoriais. Na verdade, a gastronomia leva-nos ao âmago da alma de um povo, das suas tradições, da sua força económica.
Por isso, as confrarias surgem como instituições que, conscientes desta importância da alimentação local, fazem do seu quotidiano espaço e tempo para a inventariação, preservação e divulgação dos produtos gastronómicos. Uma promoção assertiva e consistente do
território passa pelo seu conhecimento, pela identificação das suas singularidades e, por isso, as confrarias sabem o papel sério e responsável que devem desempenhar na promoção de um desenvolvimento local sustentado.
A qualificação dos produtos tradicionais, a inventariação dos mesmos, o registo de todo o património cultural imaterial associado, a
afirmação de uma alimentação saudável, a pesquisa da história e cultura da alimentação dos territórios, a promoção enquanto fator de
atração turística, representam metas para todas as confrarias portuguesas associadas à Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas (86 em todo o território nacional). A identidade nacional também se projeta na gastronomia e as confrarias gastronómicas sabem
que com o seu desempenho e trabalho darão um forte contributo na afirmação de Portugal. Neste contexto de um vasto e diversificado
conjunto de confrarias, a Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas congrega no seu seio o vasto movimento confraternal
gastronómico português de 86 associadas que procuram enriquecer as comunidades locais com o seu trabalho de dinamização. Instituída desde 2001, esta instituição tem procurado reforçar a importância das confrarias e do importante papel que desempenham nos contextos locais e, ainda, valorizar a importância da gastronomia enquanto elemento cultural, económico e histórico. Num contexto de
grande empenho e de grande esforço, a FPCG conta com confrarias dinâmicas e ativas que compreendem a necessidade da agregação
de forma a combater as dificuldades atuais que se vivem sobretudo nos territórios de baixa densidade contribuindo, simultaneamente,
para uma evolução positiva da nossa economia e cultura. Na crescente afirmação da gastronomia portuguesa, torna-se muito relevante a
capacidade da FPCG em criar uma relação ativa e profícua com as diversas instituições públicas e privadas.
De todos os projetos desenvolvidos destaca-se a instituição do Dia Nacional da Gastronomia Portuguesa com a aprovação, por unanimidade, na Assembleia da República do Projeto de Resolução 1453/XII que definiu o último domingo de Maio como o Dia para lembrar a gastronomia enquanto elemento impulsionador do desenvolvimento económico e social de todo o território e, ainda, como factor
de agregação e afirmação da identidade nacional.
Tendo em conta a transversalidade da gastronomia, a Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas tem procurado angariar um
conjunto de parceiros que permita a realização de atividades diversificadas que vão ao encontro das diferentes classes etárias e sociais
portuguesas.
A existência de um grande número de confrarias gastronómicas em Portugal obriga a que a atuação da Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas seja capaz, séria, responsável e ativa num desempenho e numa representação que orgulhe todo o movimento
nacional. Na verdade, a existência de uma estrutura que reúna a diversidade é uma exigência tanto mais real quanto maior é a importância da atuação das confrarias e a expectativa quanto ao seu contributo para a sociedade. ~
As muitas atividades, projetos, trabalhos, desenvolvidos pelas confrarias correspondem a um esforço de afirmação que a FPCG deve
acompanhar e deve saber corresponder. A FPCG quer projetar no presente e no futuro todo o trabalho realizado e abrir novos caminhos
de ação a todos as confrarias que sabem olhar o futuro das comunidades como algo em movimento que nunca deve ser desperdiçado.

Olga Cavaleiro
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O Alentejo gastronómico dos nossos Confrades
Receitas e histórias

Migas Gatas à moda da Terrugem
Receita da nossa Confrade Antonieta Cacheirinha - Restaurante A Bolota

A breve história das “Nossas” Migas Gatas com Bacalhau e coentros
As Migas Gatas, fazem parte do receituário da Aldeia da Terrugem desde há muitos anos, contava a minha avó.
No Alentejo como sabemos, nas décadas 60 e 70 viveram-se tempos muito difíceis, e o alimento que menos escasseava era o pão e o azeite. O peixe, era apenas para alguns, pois chegava caríssimo e nem sempre nas melhores condições. O bacalhau salgado, era para os dias festivos ou para as famílias mais abastadas, e era vendido na
mercearia da aldeia, onde o Merceeiro o cortava numa espécie de faca fixa (parece que ainda ouço o barulho
deste equipamento que na altura me fazia arrepiar). O rabo do “animal” por ali ficava, e lá se levava o bendito
enrolado em folha de jornal, no fundo da alcofa. Então, entrava na loja a viúva com sete filhos para criar, e pedia
o rabinho do bacalhau para dar ao gato. A vergonha da sua pobreza, não lhe permitia que fosse verdadeira. Chegada a casa, fervia os rabinhos do bacalhau, temperava-os com azeite, alho, coentros pisados e juntava-lhe o pão
velho que por ali houvesse de forma a que todos pudessem jantar…. E assim ficou o nome de Migas Gatas, que
hoje fazemos com uma boa posta de bacalhau, mas com o mesmo entusiasmo.

Migas Gatas
Ingredientes

2 postas de bacalhau
1 ramo de coentros
4 dentes de alho
2 dl. de azeite
2 l. de água
2 Gemas de Ovo
500 gr. de pão duro
Sal q.b.

Coze-se o bacalhau com o azeite, o sal, e os destes de alho. Na água onde se cozeu o bacalhau junta – se o pão desfeito, mexe-se muito bem até obter umas migas leves, juntam
-se os coentros picadinhos, o bacalhau em lascas, e por ultimo
as gemas de ovo.
As migas devem ser servidas imediatamente.
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Ciência Gastronómica

As determinantes e procura do turismo gastronómico
1.Introdução
Os processos de decisão no turismo são complexos e multifacetados na medida que o turista avalia um determinado número de elementos básicos tais como rendimento e tempo disponível nos quais associa outras variáveis importantes tais como: qual o destino a escolher, o que fazer nesse destino, com quem viaja para esse
destino, quanto tempo vai ficar no destino. Existe uma vasta literatura sobre os motivos de viagem e os efeitos do consumo por determinados produtos nos quais destacamos a gastronomia como motivação primária
de visita. A gastronomia trata-se de uma questão ainda que complexa com inúmeras dimensões centrada no
biológico e cultural, bem como aspetos individuais e psicológicos.
O Alentejo, localizado a sul de Portugal possui características ímpares e uma riqueza de saberes, tradições e
rituais bastantes peculiares. Dos inúmeros “tesouros” destacamos a gastronomia com as suas cores, cheiros e
sabores autênticos, formas e técnicas de obtenção das iguarias, onde esta é divulgada pela mestria (saberfazer) e a singularidade dos paladares das suas gentes. Tendo em vistas estas particularidades, um território
com estas assimetrias é capaz de atrair nichos de turismo, onde é, sem qualquer margem de dúvida um importante motor de desenvolvimento social e económico. Note-se que o turismo é potenciador destas características endógenas e contribui para a preservação destes bens imateriais como é a gastronomia, contudo estas
intervenções devem ser limitadas de modo a não descaracterizar determinados atributos que os tornam tão
singulares e atrativos. De facto, a evolução da atividade turística tem impulsionado o desenvolvimento e a
especialização do produto gastronomia, considerada básica para a sobrevivência de qualquer turista, onde o
simples facto de ingerir alimentos gastronómicos é parte de uma experiência alargada, como a deslocação,
estadia e até ao seu regresso (Correia, 2015). Desta forma, a presente opinião tem como objetivo analisar
uma abordagem ao perfil do consumidor do turismo gastronómico, bem como, obter uma visão ainda que
holística dos determinantes da procura turística e do turista gastronómico enquadrado com as motivações. A
natureza do trabalho seguirá uma abordagem, ancorada no levantamento de revisão bibliográfica.
Rui Amaral

Continua no próximo B.I. – “Abordagem ao Perfil do Consumidor do Turismo Gastronómico”

Chícharos
Bolota
Poejos
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Ciclos de Produtos Endógenos do Alentejo
O Ciclo do Pão
José Casas-Novas*
Ainda que as “folhas” de cereais de sequeiro, principalmente do trigo (Triticum spp), sejam hoje, quase inexistentes na paisagem
alentejana e ainda que o forte desgaste dos solos originado por esta culturas, e principalmente pelas práticas de mobilização adotadas ao longos dos anos, o Alentejo beneficiou de um “legado histórico”, que importa salvaguardar, associado ao ciclo do pão, em
toda a sua evolução técnica, social e cultural, que vai desde ao “arroteia” ao “alqueive” e demais operações de “lavoura” com vista à
preparação do terreno para receber a semente, passando pela “monda”, “ceifa”, “acarreto ou carrego” e debulha” até aos hábeis e
engenhosos processos para separar a “casca” do “endosperma”, aproveitando as energias renováveis, com vista à obtenção de farinha…até à multiplicidade de maneiras como o Alentejano utiliza o pão, como sustento e elemento indispensável na sua gastronomia.
A divulgação pedagógica “comercializável” de cada uma destas fases reflete por si só a riqueza dos hábitos antropológicos, costumes
e tradições de convivência social, gastronomia e cantares que sempre lhe estiveram subjacentes.
É nossa obrigação passar para os vindouros o testemunho dos saberes e sabores da nossa história ancestral.

@ Excerto da Monografia - “ O PAPEL DA MULTIFUNCIONALIDADE DA AGRICULTURA NO DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO ALENTEJO ”- U.E. 2011
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COZINHA NA WEB

Receitas disponíveis online
Maria de Lourdes Modesto cedeu o seu acervo à Associação de Cozinheiros Profissionais
de Portugal (ACPP),
que o digitalizou e disponibilizou no seu site
www.acpp.pt em “Cozinha Tradicional Portuguesa, Acervo Completo”.

Documentário
RTP
Considerada a "Diva da Gastronomia Portuguesa",
Maria de Lourdes Modesto é uma referência incontornável na história da gastronomia portuguesa e na história da própria RTP. Apresentadora do programa
culinário mais popular de sempre, que esteve 12 anos
no ar, Maria de Lourdes ditou tendências, influenciou
gerações e conquistou admiradores de todas as idades.
https://www.rtp.pt/play/p2970/maria-de-lourdesmodesto
Ana Cristina Lebre
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Gaspacho à Alentejana
com paio e jaquinzinhos fritos em paus de orégãos
Gaspacho à alentejana, com paio e jaquinzinhos fritos em paus de orégãos
4 pessoas
Ingredientes:
1,5kg tomate bem maduro
1 pepino pequeno
1/2 pimento verde
1 cebola pequena
1 dente de alho
vinagre q.b.
azeite q.b.
sal q.b.;
pão duro alentejano q.b.
água mineral q.b.
paio de carne de porco raça alentejana DOP q.b
Use os legumes e água bem frescos na preparação desta sopa fria.
Fatie em pedaços pequenos e finos o pão já duro e coloque-o numa taça para ir à mesa.
Corte o tomate, pepino e pimento em pedaços pequenos, tempere-os de sal, prove e reserve no frio.
Deite para uma terrina água bem fresca assim como o alho e cebola picadinhos, tempere este caldo com sal e vinagre a gosto.
Prove.
Depois da água já temperada, deite o tomate, pepino e pimento previamente preparados, mexa e prove mais uma vez, retificando os temperos.
Leve à mesa, na altura de servir deite o azeite e, se desejar, umas pedrinhas de gelo. Acompanhe com os jaquinzinhos fritos, o
pão e fatias fininhas de paio.
Notas: As receitas de gaspacho, ou caspacho como aqui no Alentejo também lhe chamam, assim como as de açorda variam
consoante a zona e o gosto de cada um. Mas a mais simples de todas leva apenas pão, alho, azeite, vinagre e água. # Os jaquinzinhos foram fritos em óleo de girassol, depois de lhes perfurar um pau de orégãos já seco em cada um e passados por farinha
de milho. Pode enfiar um pau de orégãos em 3 ou 4 jaquinzinhos de uma só vez e depois fritar.
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Gaspacho à Alentejana
…. O meu Caspacho

O meu Caspacho
O Gaspacho é um excelente prato e requintado, e até sofisticado, pela subtileza combinação dos seus ingredientes e indescritível escala de sabores que oferece.
Chamar ao Gaspacho um simples prato folclórico, com um sabor popular, é pouco. O Gaspacho Alentejano é um prato universal e
um dos grandes monumentos da gastronomia portuguesa. Não me
refiro, claro está, ao gaspacho na sua versão moderna, pois a esta
falta-lhe, sobretudo tempo e paciência, algo que sobra aos alentejanos, senhores, e não donos, do autêntico Gaspacho.

Autoria da receita, fotografias e texto:
Ana Cristina Lebre
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Dos Bons Produtos Alentejanos

Cereja de São Julião
Portalegre DOP
Área geográfica
De produção, preparação e acondicionamento: concelhos de Marvão, Castelo de Vide e Portalegre.
História
Desde há muitos anos a esta parte que as gentes de São Mamede descobriram a facilidade de adaptação
desta fruteira ao nosso clima. Era pois comum ouvir falar de locais como lave de Ródão, Ribeira de Nisa,
Monte Carvalho e São Julião, assim como de pessoas– José Mimoso, Batista Vaz, Isidoro Maria Tavares
Castelhano e muitos outros, todos eles produtores de cereja, como já eram seus pais.

Descrição do Produto
Fruto proveniente de cultivares resultantes do
cruzamento da cerejeira brava com as variedades autóctones da zona de
Portalegre. As características edafo-climáticas da região proporcionaram
a existência e desenvolvimento de uma variedade local de cerejeira. È esta variedade que enxertada em cerejeira brava( Prunus avium, L) origina
uma cereja impar. É uma cereja de cor preta, com acentuada pigmentação na polpa, bem visível ao corte e à mastigação, de sabor muito doce,
forma redonda, pedúnculo comprido e com peso médio entre 5g e 8g.
@ Guia dos Bons Produtos Tradicionais 2014—Portugal by Qualifica
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Alfazema, lavanda
Lavandula officinalis L.

A alfazema é, desde há muito tempo, conhecida e utilizada. Os Gregos chamavam-lhe nardus, por
existir em grande quantidade em Naarda, cidade Síria à beira do rio Eufrates.
Era muito utilizada no banho, pelos Gregos e Romanos, devido às suas virtudes relaxantes e cosméticas,
derivando o seu nome cientifico do latim lavare. Durante as duas Grandes Guerras , a alfazema foi utilizada para limpar os ferimentos. Já anteriormente, na Idade Media, Santa Hildegarda preconizava o uso de
cataplasmas de lavanda, pelos poderes antissépticos e cicatrizantes.
Habitat: Cresce desde o nível do mar, até 1600m de altitude. Prefere clima mediterrânico semiárido, moderadamente quente, seco ou semi-seco e invernos amenos.
Usos culinários, medicinais aromáticos
As folhas são muito aromáticas e ligeiramente amargas, podendo ser utilizadas em pequenas quantidades
na culinária mediterrânica. As flores utilizam-se na doçaria, para aromatizar caldsa de frutas, ou cristalizadas, para decoração; Tónico estimulante, antiespasmódico, antisséptico e calmante; para perfumar gavetas
e armários e em potpourris.
@ Tradição e Inovação Alimentar de Maria Manuel Valagão

Ana Cristina Lebre
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O Choco

Curiosidade
Os chocos são chamados de “camaleões do mar” pela capacidade e rapidez de mudarem de cor e padrão do corpo, para comunicarem com outros, para se camuflarem e
como aviso aos predadores.

Nome comum: Choco
Nome científico: Sepia officinalis
Tamanho (aproximado) de primeira maturação - 9-32 cm
Alimento: Crustáceos, peixes, moluscos, poliquetas e nemátodes.
O CHOCO tem um corpo oval achatado, com uma concha interna, a siba, oito braços com
fiadas de ventosas e dois tentáculos longos e retrácteis que utiliza para capturar as presas.
O corpo cinzento-esbranquiçado apresenta frequentemente bandas dorsais escuras. É
encontrado no Atlântico Nordeste, Arquipélago da Madeira e Mar Mediterrâneo, onde
habita junto ao fundo marinho, sendo mais comum até aos 200 m. Predador noturno,
alimenta-se preferencialmente de caranguejos, bivalves e peixes. Migra no Verão para
águas mais costeiras; a reprodução ocorre entre fevereiro e outubro, com posturas até
4.000 ovos. É pescado com redes de emalhar e com armadilhas de gaiola (covo).
Ana Cristina Lebre
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Atividades
da Confraria

Alentejo

Congresso das Açordas em Portel
Em provas no concurso da melhor Açorda no XII CONGRESSO
DAS AÇORDAS DE Portel. Este evento realizou-se no fim de semana 23,
24, 25 de Março.

Almoço confraria das tripas à moda do Porto
No passado dia 15 de março a Confraria das Tripas à moda do Porto
realizou uma viagem de convívio e visita ao património cultural do
Alentejo onde não podia faltar a degustação de produtos enogastronómicas do território.
A convite dos nossos Confrades amigos a CGA, esteve representada
pela Provedoria do qual destacamos no repasto diversas iguarias
Alentejanas e as tão famosas Tripas. Aproveitamos para agradecer
o convite efetuado e reiteramos votos para uma futura partilha de
sabores.

Jantar na OviBeja
Decorreu no passado dia 30 de Abril o
tradicional jantar da CGA na Ovibeja,
organizado pelos nossos confrades do
núcleo de Beja, onde estiveram presentes
cerca de 50 confrades. A intenção como
tem sido hábito desenvolveu-se em torno
das iguarias do borrego. Para iniciar queijo de “entorna” de Serpa, variedades de
paio do lombo, perdiz de escabeche.
Destacamos como prato principal a sopa
de cabeça de borrego, costeletas de borrego panadas; fritada de borrego, favas
com enchidos e também uma sopa de
cação. Para ultimar não faltam os doces
tradicionais como a encharcada; tarte de
amêndoa; tarte de requeijão; bolo real.
Tudo isto “regado” com os bons vinhos da
Vidigueira.
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Cabido de primavera
Decorreu no dia 19 do mês de maio o Cabido extraordinário da CGA da primavera. Este ano deslocamo-nos à cidade
de Reguengos de Monsaraz que aceitou o convite de organizar o nosso Cabido que foi no auditório Municipal. Seguidamente, iniciamos um “tour” pela vila de Monsaraz de
cariz turístico/cultural, para descontrair antes do almoço.
O repasto foi servido nas instalações da CARMIM, onde
não faltaram os maravilhosos vinhos deste produtor.

Participação na feira de s. João
Este ano a Confraria Gastronómica do Alentejo - CGA
decidiu participar nas centenárias festas da cidade de
Évora a feira de S. João 2018 na Mostra de Turismo
Cultural. As atividades e participação da CGA neste
evento foi meramente institucional e de representação enquanto associação de defesa do património
local, em prol dos valores culinários e
gastronómicos endógenos.
Workshops feira s. João
Durante a participação da Confraria Gastronómica do Alentejo - CGA nas festas da cidade de
Évora – S. João 2018 organizamos alguns
workshops de pastelaria queijos e de enchidos.
Os visitantes do stand tiveram a oportunidade
de recolher as receitas e realizar as provas dos
referidos produtos.

7 Maravilhas à mesa
A Confraria Gastronómica do Alentejo - CGA através da provedoria esteve presente no programa
televisivo 7 maravilhas à mesa que decorreu em
Monsaraz. Agradecemos o convite efetuado pelo
Município de Reguengos de Monsaraz e saudamos
a iniciativa e organização em prol da gastronomia.

Tradicional sardinhada de S. Pedro
A Confraria Gastronómica do Alentejo - CGA comemorou novamente no dia 29 de junho os Santos Populares com os seus Confrades, familiares e amigos.
O certame decorreu a partir das 19h 30m na sede da CGA, num ambiente típico que contou com alegria e diversão, onde não faltaram as sardinhas e o
cheiro a manjerico.
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