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EDITORIAL 

 
A Confraria Gastronómica do Alentejo é, e deve ser, um comungar de ideias e princípios tendentes a apro-

ximar os confrades sob a égide do bem comum do Património Gastronómico do Alentejo e que visem a sua valori-
zação, não como princípios de valores individualizados, mas sim num princípio de inter-relações sociais, humanas, 
solidárias e mesmo generosas entre todo o Grupo, em que os ganhos devem ser da Confraria, no seu todo e da 
plena satisfação e bem-estar de toda a população confrádica.  

 
O funcionamento de qualquer associação é naturalmente feito de sensibilidades, experiências e vivências 

diferenciadas; do encontro e desencontro de ideias próprias e das mais ou menos complexas inter-relações, entre 
cada um e entre todo o colectivo dos intervenientes. 

 
A dinâmica da Confraria requer não só dos seus órgãos sociais, mas necessariamente de todos os Confra-

des, uma intervenção tendente a encontrar soluções que permitam suprir eventuais lacunas e dificuldades, quer 
elas seja sejam as de estar presente num “simples” acto de saborear a Gastronomia Alentejana em convívio, quer 
sejam as de contribuir activamente para as actividades que requerem intervenção científica, pedagógica e divulga-
dora,  subjacentes à génese do seu funcionamento e quiçá as de maior relevância 

 
A falta de recursos, de disponibilidade de tempo, ou algum défice comunicação, não pode, nem deve jus-

tificar a ausência de uma visão clara das verdadeiras e prioritárias necessidades da Confraria, que eventualmente 
impeçam o normal progresso para um programa dinâmico de actividades múltiplas, mas que pelo contrário devam 
ser o catalisador da vontade colectiva,  
 

Assente nesta perspectiva a Provedoria tem procurado, ao longo do seu primeiro ano de mandato, reali-
zar a gestão do funcionamento da Confraria, pautando-se por relações de comunicação e confiança com os Con-
frades, com o natural “risco” de interpretações diferenciadas, mas sempre com a dedicação e empenhamento 
exigidos. 
 

Reiteramos, o sentido de pertença a que indubitavelmente cada um dos Confrades tem, e deve ter direi-
to, até por princípio estatutário, em relação à vida da Confraria, à informação e ao envolvimento em todas suas 
actividades, mas não podemos deixar de apelar veementemente, da mesma forma ao dever de participação activa 
na vida confrádica decorrente da opção pessoal e individual da solene entronização e da integração no corpo soci-
al da Confraria Gastronómica do Alentejo.  

 
E é com esta perspectiva que olhamos para o ano de 2019 e para a comemoração do XXV aniversário da 

fundação da Confraria Gastronómica do Alentejo, com a convicção de que o “ambicioso” programa a que nos pro-
pomos, sobre a égide  “C.G.A. – 25 Anos a divulgar o Património Gastronómico Alentejano”,  só terá êxito se con-
tar com a união de esforços de Todos os Confrades, sem excepção. 
 
 
Boas leituras, Saudações Gastronómicas 
 
Feliz Natal e Próspero Ano Novo 2019 
 
 
A PROVEDORIA 



 Confraria dos Enófilos do Alentejo  

Promovido pela Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA), em 1990 iniciou-se em Évora um curso sobre “análise sensorial 
para selecção e treino de provadores de vinho”, com o objectivo de posteriormente se constituir a primeira Câmara de Provadores 
da Comissão. 

Alguns elementos do grupo, propuseram e motivaram os restantes participantes para que no Alentejo se criasse uma confraria 
báquica. 

Foi este o grupo dinamizador, o qual contou com a colaboração do ilustre historiador eborense Dr. Manuel Carvalho Moniz, para a 
feitura dos estatutos, nomeadamente para a selecção dos termos mais apropriados para os corpos  sociais e para os vários elemen-
tos dos mesmos, à imagem do que era hábito nas Irmandades ou Confrarias da Idade Média, os iniciadores da Confraria dos Enófi-
los do Alentejo. 

A vinha está presente no Alentejo, representando um factor socioeconómico de fundamental importância nesta região. 

A expressão cultural desta actividade está de tal forma arreigada nas gentes do Alentejo que os seus valores de referência constitu-
em uma verdadeira tradição cultural. 

  

Foi com base neste sentimento da expressão cultural da vinha e do vinho no Alentejo que surgiu a Confraria dos Enófilos do Alen-
tejo, iniciando-se o percurso num grupo de enófilos que se juntavam periodicamente em torno do tema da vinha e do vinho e que 
coincidiu temporalmente com uma importante movimentação da sociedade Alentejana a qual conduziu à Demarcação da Região, 
enquanto produtora de vinhos, em 1989. 

  

A Confraria dos Enófilos do Alentejo foi formalmente constituída, por escritura pública lavrada no Palácio D. Manuel em Évora, a 29 
de Junho de 1991, tendo apadrinhado o acto o Eng.º João Carvalho Ghira, como Grão-Mestre da Colegiada dos Enófilos de S. Vicen-
te. 

  

Participaram também neste acto público muitos dos futuros Confrades Fundadores da Confraria, tendo a escritura de constituição 
sido subscrita por 23 destes, pelo Dr. Manuel Carvalho Moniz e por Luísa Charrua, actualmente Confrade Irmã. 

  

A Confraria dos Enófilos do Alentejo constituiu-se como uma associação cultural de direito privado, sem fins lucrativos, com o ob-
jectivo da defesa, prestigio, valorização e promoção dos vinhos do Alentejo, actuando com total independência e isenção política e 
religiosa. 

  

A sua acção consiste essencialmente na divulgação da vinha e do vinho do Alentejo, abrangendo fundamentalmente as suas ver-
tentes históricas e culturais, mas igualmente as económico-sociais e outras. 

  

Durante o ano a Confraria organiza cursos de prova de vinhos, visitas a regiões vitivinícolas, nacionais e estrangeiras, concursos de 
vinhos e encontros temáticos sobre a problemática da vinha e do vinho. 

  

A Confraria dos Enófilos do Alentejo, já com 27 anos de existência, tem actualmente cerca de 250 confrades, nas suas 4 categorias 
(Confrade de Honra, Confrade de Mérito, Confrade Fundador e Confrade Irmão). 

 

São símbolos da Confraria 

  - O Capote Alentejano 

  - O Chapéu Abeiro 

  - A Insígnia 

  - O Emblema 
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 Confraria da Moenga 

Preservação dos utensílios, usos e costumes ligados à gastronomia alentejana 

   

A Confraria da Moenga surgiu por vontade de um grupo de amigos que semanalmente (quando não diariamente), se juntavam 
no Moinho do Cu Torto para cada um mostrar as suas Artes Culinárias, confeccionando os mais variados pratos alentejanos, 
para deleite dos restantes, e discutindo as várias formas de os confeccionar, recorrendo aos métodos tradicionais da cozinha 
alentejana. 

Estes encontros iniciaram-se em 1996 e pensámos logo em nos organizar para além dos “comeres”, também podermos reviver 
as fainas usos e costumes ligados à alimentação no Alentejo. 

Foi assim que já em 29 de Junho de 1997, então como Pró-Confraria da Moenga, participámos na inauguração do Moinho do Cu 
Torto já recuperado, organizando o primeiro evento de “O Ciclo do Pão” mesmo ali à beira da cidade de Évora, onde também 
existia uma seara de trigo. Fizemos a Ceifa manual com Foice, O Transporte do Trigo em Carroça, a Debulha na Eira feita a Malho 
e a Moagem do Trigo no Moinho de Vento, de cuja farinha fizemos o tradicional Pão e almoçámos o Cozido de Grão com sopa 
de pão, confeccionado em panelas de barro ao lume de chão (cocaria), tal como antigamente nas fainas agrícolas. Durante o 
evento e nas fainas, fomos entoando o “Cante” na ocasião cantado por Confrades e Amigos e pelos actualmente Confrade de 
Honra - Grupo de Cante Tradicional Alentejano “Os Almocreves”, constante presença nos nossos eventos. 

Tivemos então honras de Televisão e a presença das Entidades Oficiais da Cidade, bem como alguns colunáveis locais. Foi assim 
o primeiro evento público da Confraria. 

Com uma Assembleia Geral em 12 Junho de 1999 aprovámos os Estatutos, que embora não oficializada na altura, a Confraria da 
Moenga existe desde Junho de 1997, data do primeiro evento, cuja primeira Sede foi no Moinho do Cu Torto, sendo que só nos 
legalizámos posteriormente por Escritura pública em 29 de Março de 2000. 

Actualmente tem sede própria em dois espaços camarários que nos foram cedidos, emparedados e em ruínas, que temos vindo 
a recuperar ao longo dos anos, sitos em: 

Av. Túlio Espanca, 60-66 7005-840 ÉVORA 

A CONFRARIA DA MOENGA é uma associação cultural de direito privado sem fins lucrativos, tendo como objectivos consagrados 
no Estatuto: 

- Recolha, divulgação e preservação da gastronomia, usos e costumes tradicionais Alentejanos; 

- Organização de festejos tradicionais e culturais; 

- Publicação de livros e outros documentos com carácter cultural ou informativo das tradições Alentejanas; 

- Encontros literários e eventos gastronómicos; 

- Preservação e protecção dos Moinhos de Vento e Moinhos de Água, Alfaias e Utensílios ligados à alimentação no Alentejo; 

- A CONFRARIA DA MOENGA como polo dinamizador da cultura alentejana tem organizado ao longo dos anos diversos eventos 
gastronómicos, a saber: Doze vezes O Ciclo do Pão, e mais de trinta outros como: 

O Ciclo do Borrego; O Ciclo do Azeite; O Ciclo da Cortiça; O Ciclo do Porco; As Ervas Aromáticas e Comestíveis; O Peixe do Rio, As 
Migas Amigas; Caminhadas das Ervas, Encontros Literários, para além todas as semanas o Jantar de experiências e convívio às 
Quintas-feiras. Traje da Confraria 

- Editámos ainda: 4 brochuras sobre tradições, 3 Vídeos de Eventos e 1 CD de Cante Alentejano. 

MESA DOS GANHÕES 

  

O Ganhão Mor 

Augusto Vieira 

Email: confrariadamoenga@gmail.com 
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Chocolateira – o Natal de outrora 

 Quando eu era pequena (nos anos 40 e 50 do século XX), não se comia bacalhau na noite da Consoada. Isso era coi-
sa do Norte onde o povo muito mais crente e seguidor dos preceitos da Santa Madre Igreja, cumpria jejum e absti-
nência. Sendo só permitido comer peixe, o jantar da véspera de Natal era composto por bacalhau cozido com cou-
ves, batatas, cenouras e cebolas ou, para os mais pobres, polvo ou pescada secos, muito mais baratos que o baca-
lhau que, já de si também não era coisa cara como hoje. Só depois de ouvirem a Missa do Galo, as famílias se senta-
vam à mesa para se banquetearem com o peru e os inúmeros doces próprios da ceia – rabanadas simples ou fidal-
gas, formigos, arroz doce, fartes, bolinhos de jerimu, sopa dourada, pão de ló, nozes, figos, passas, pinhões e avelãs, 
sopa de vinho quente adoçada com mel e tudo regado com os vinhos especialmente guardados para este dia – vinho 
do Porto (que lá se chama Vinho Fino), da Madeira ou Moscatel. E os emigrantes, mesmo em solo estrangeiro, nun-
ca deixavam de festejar o Natal da mesma maneira. 

Nós fazíamos searinhas, púnhamos grãos de trigo num pires, nos primeiros dias de Dezembro. Púnhamo-lo no escu-
ro e esperávamos que germinassem e crescessem, para enfeitar o presépio. Diz Fialho d’Almeida, em Aves Migrado-
ras: Todos os anos na herdade, depois de se haver dito a ladainha diante do presepe armado no oratório, com gran-
de pompa de velas acesas, cobertas de seda, painéis de santos, flores, amuletos e searinhas de trigo grelado em pra-
tos da índia, ás escuras, durante os vinte e cinco longos dias de uma lua todos os anos, á hora de servir a espetada 
de lombo de porco com migas, da ceia do Natal… 

Em relação aos meus natais de antigamente, lembro-me que o jantar da véspera de Natal era um jantar como os 
outros, nada de especial – uma sopa de legumes, lombo de porco assado. Depois, à meia-noite (não íamos à Missa 
do Galo) ceava-se ligeiramente – fatias douradas, de bom pão alentejano, embebidas em leite quente, fritas na hora 
e polvilhadas com açúcar amarelo e canela, ou outros bolos, bolo podre ou bolos folhados e bolo rei, com chocolate 
quente. O chocolate é que era o protagonista do serão, até porque não se bebia todos os dias. A chocolateira - de 
cobre, com a pega de madeira, a tampa com um buraquinho por onde passava o molinete, ou uma simples colher de 
pau que, esfregada entre as palmas das mãos agitava o chocolate -  punha-se sobre as brasas da chaminé e centrava 
todas as nossas atenções. Levava leite e chocolate em barra ou em pó. O grande tronco de azinho escolhido para 
durar todo o serão, produzia boas e abundantes brasas. 

No dia de Natal ao almoço comia-se a canja ou a boa sopa da panela e o peru assado – um peru preto criado a bolo-
ta com os porcos da montanheira, com a gordura no peito que mais parecia toucinho, assado no forno do pão, du-
rante horas. Depois os doces - podiam ser o bolo de gila, o queijo de amêndoa, as trouxas de ovos ou o porquinho 
do Luís da Rocha que sempre alguém nos oferecia. 

Era um Natal simples, sem exageros de presentes. E era o Menino Jesus que nos deixava os presentes no sapatinho. 
O Pai Natal, para nós, era um cocheiro de renas da Lapónia, vestido de encarnado… 

Grupos de homens embrulhados em mantas, cantavam ao Deus Menino na porta das casas dos lavradores. 

  

Confrade Maria Antónia Gois 
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Bochechas de porco ibérico em  vinho tinto, com migas de tomate 

Limpam-se muito bem as bochechas para retirar o excedente e as gorduras. 

Prepara se num tacho o refogado com cebola, alho, louro, colorau, pimenta e cominhos e junta-se vinho tinto a gosto. 

Adicionam-se se as bochechas e deixa- se refugar / estufar em lume brando. 

À parte, preparam-se as migas de tomate. 

Num tacho coloca-se azeite e duas a três cebolas médias, sal e alho laminado. 

Arranja-se o tomate.... e coloca-se ao lume a reduzir.... 

Juntam-se os orégãos e passa-se tudo com a varinha mágica 

Demolha-se pão duro alentejano, cortado aos pedaços e coloca-se o pão “migado” no tacho e após mexer durante al-
guns minutos começam-se a formar as ditas migas de tomate... 

Numa travessa colocam-se as migas de tomate, em forma de “travesseiro”, rodeadas pelas bochechas de porco ibérico. 

 
Confrade Francisco Malhão   

@ Receita e fotografia 
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Parte 2 

Conceitos e Perfil do Turista Gastronómico 

Comida e outros factores tais como alojamento, transportes e actividades lúdicas e de lazer, são recursos básicos e elementos cruciais nas prin-

cipais escolhas dos turistas. Desta forma, uma perspectiva sobre a gastronomia deve ser mais do que a ingestão de alimentos. A gastronomia 

entra para a categoria de entretenimento e lazer, considerando-se um indicador de “status” e classe social, classificando e distinguindo gostos 

culinários. 

O turista culinário revela que as experiências culinárias são atributos importantes e atraentes, que colocam inúmeras expectativas em termos 

gastronómicos de um destino. Tais visitantes têm sido classificados como os amantes da comida; turistas culinários; epicuristas ou simplesmen-

te de gastrónomos. Estes indivíduos além de buscarem motivações primárias na gastronomia estão também interessados em explorar experiên-

cias épicas no qual confiam no potencial gastronómico de cada destino por este ser único e singular. 

A terminologia gastronómica está relacionada com estômago (gastro) e lei (nomos), no qual teve origem na Grécia. A gastronomia em Portugal 

é desde o ano 2000 património protegido assim sendo, não será estranho que o turismo se foque cada vez mais em fenómenos de especializa-

ção indo ao encontro de novas perspectivas e desejos dos visitantes, logo, implica aparecimento de novos produtos de nicho como também de 

novos turistas. Assim, um turista que não tenha um interesse por gastronomia de um determinado lugar comporta-se como um residente local, 

logo, necessita de alimentar-se durante a sua estadia, o que leva a crer que a gastronomia é um recurso secundário. No lado oposto, encon-

tram-se os turistas onde a gastronomia é a principal motivação de viagem, aqueles que buscam experiências gastronómicas. 

Na terminologia apresentada pela literatura o conceito de turista gastronómico tem por base as viagens motivadas pela comida e turismo, con-

tudo é um campo dinâmico, já que representa também outros interesses de consumo como o lazer, a cultura e fortalecimento de laços sociais. 

Esta tipologia de cultura com o fortalecimento de laços sociais que o turista gastronómico procura, no seu argumento mais básico coaduna-se 

em busca de novas novidades e experiências, contudo necessitam sempre de as realizar em ambiente familiar ou social, não fosse a gastrono-

mia uma relação de partilha. Atribui-se o facto de o turista necessitar de “comer e beber” no destino, uma motivação básica, enquanto a busca 

por uma refeição memorável e experiência única entra num estágio de turismo gastronómico. 

Os turistas que procuram um estágio superior com motivações ancoradas na gastronomia são conhecidos por “foodies”, este termo passou a 

ser uso popular na década de 80 ainda que a título evocativo e pouco preciso, representado numa mudança evolutiva de mentalidades no que 

diz respeito à forma de consumo dos alimentos e da linguagem gastronómica apenas para um grupo muito restrito de turistas, aqueles que 

viajavam pela cultura, conhecimento e práticas do saber fazer, alimentados pela chamada “Nouvelle Cuisine” na década de 1970. Desta forma, 

assiste-se à introdução de uma nova maneira de cozinhar e apresentar a gastronomia, em grande parte, influenciado por Escoffier no final do 

século XIX e início do século XX. Esta nova forma de apresentação representou uma rutura com a tradição. Atualmente o termo adequado para 

a geração “foodie”, representa um comportamento que se caracteriza por, gostar de saber a origem, contributos dos alimentos, bem como, 

avaliar a sustentabilidade dos locais em termos gastronómicos, na prática são os novos consumidores gourmet´s.  

Desta forma, existe uma maior propensão para viajar e experimentar novos alimentos em casa e naturalmente fora, já que este argumento se 

enquadra com os estilos de vida contemporâneos. Assim, este grupo conspícuo do consumo, considerado e classificado de “foodies/gourmets” 

aumentou, com desejos de experimentar algo inovador, aliadas às características sociodemográficas e culturais, das novas motivações e com-

portamento do consumidor que se reflectem nestas tendências pela busca de diferenciação, novas experiências e autenticidade de lugares 

visitados. 

Para estes consumidores/gastrónomos, o significado da experiência turística é tão ou mais válido, como a irresistibilidade de visita e a sedução 

por outros produtos emblemáticos que possam caracterizar o destino. Desta forma, temos sempre que distinguir os visitantes que viajam com 

motivações primárias, ancoradas na gastronomia e aqueles que viajam e têm que comer no destino. Logo, teremos sempre mais do que uma 

tipologia de turistas gastronómicos. Nesse sentido, a motivação de viajar com especial interesse na gastronomia apresenta vários estágios e 

graus de interesse. 

  

O sucesso deste visitante e dos destinos gastronómicos por excelência não depende apenas da sua singularidade, atracção e qualidade das 

iguarias apresentadas, mas também da mercantilização e espectacularidade da identidade e imagem a que se chama de “gastrospeak” a prática 

consiste numa análise discursiva (falada e escrita), e tópicos relacionados com situações onde o termo utiliza uma variedade de funções socio-

linguísticas. Este conceito, refere-se ainda que em primeiro lugar devem juntar todos os actores sociais de um território com o intuito de uma 

reflexão conjunta, troca de ideias, formas de comercializar o produto e também sobre a importância e impacto do património gastronómico. 

Em segundo lugar, atender a uma uniformização de processos e de comunicação, por exemplo, menus de restaurante, cozinha livros e outros 

meios de divulgação. Por último, como um meio de identificação social e de identidade gastronómicas. 

Confrade Rui Amaral 
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Gastronomia Alentejana e Saúde 

Saúde e sabor são dois pontos essências que se podem e devem encontrar na gastronomia alentejana! 

Embora pese sobre o Alentejo pontos críticos relativamente à saúde da sua população, como uma alta prevalência de 

hipertensão arterial, de diabetes e de obesidade, que poderão estar associados aos seus hábitos alimentares, não pode-

mos nem devemos esquecer, que a dieta alentejana apresenta raízes tipicamente mediterrânicas, sendo a Dieta Medi-

terrânica considerada uma forma agradável de comer e beber, promotora de saúde e classificada como o “gold standart 

for healthy eating”. 

Enquanto padrão alimentar, a Dieta Mediterrânica caracteriza-se pela sua diversidade e por ser uma alimentação econó-

mica e sustentável. Nesta dieta predominam os  produtos vegetais sazonais (leguminosas secas e verdes, verduras, hor-

taliças, frutas e frutos secos e oleaginosos), os cereais pouco refinados (os quais se destacam o trigo e o arroz), o uso do 

azeite como gordura central, o consumo moderado de peixe, marisco, aves domesticas, produtos lácteos (iogurte e 

queijo), ovos, o consumo de pequenas quantidades de carnes vermelhas, a ingestão diária de vinho (geralmente às re-

feições) e a utilização de ervas aromáticas e  especiarias. 

A gastronomia alentejana tem nem sua base muitos dos alimentos da Dieta Mediterrânica. O pão é utilizado para sopas, 

pratos diversos e acompanhamento das refeições. O azeite é a principal gordura de adição e as azeitonas consumidas 

com regularidade, como entrada ou a guarnecer as refeições. Muitas ervas aromáticas, as quais nascem espontanea-

mente na região e têm grande importância nos hábitos alimentares, juntamente com algumas especiarias e condimen-

tos. O consumo moderado de carne de porco, de aves de capoeira e borrego. O vinho tal como noutras regiões do medi-

terrâneo é ingerido em pequenas quantidades à hora das refeições. O consumo de doces é moderado, sendo a doçaria 

de origem conventual a de maior reputação, os ingredientes que fazem parte destas especialidades são: o açúcar, os 

ovos, o pão, o leite, o queijo, o requeijão, a canela, a amêndoa, a gila …. 

No entanto não devemos nem podemos ignorar que existem pontos críticos que devem ser tidos em conta por todos os 

responsáveis pela gastronomia alentejana, nomeadamente a quantidade de sal adicionada à confecção e ao tempero 

dos alimentos. Segundo os dados da Direcção Geral da Saúde a ingestão excessiva de sal é o comportamento alimentar 

inadequado que mais contribui para a perda de anos de vida saudável da população portuguesa. Obviamente que a gas-

tronomia alentejana pode e deve apostar na riqueza do sabor das suas ervas aromáticas para contornar este ponto criti-

co. 

Embora os benefícios inerentes à Dieta Mediterrânica sejam amplamente conhecidos, a balança alimentar portuguesa 

mostra que os consumidores portugueses se distanciaram do padrão alimentar recomendado pela Dieta Mediterrânica, 

à semelhança do que se verificou na Europa, mas ainda assim em menor escala. A principal questão é o consumo exage-

rado de carne em detrimento de frutos e hortícolas. É necessário que a população reencontre as suas tradições alimen-

tares e pratique um estilo de vida saudável. 

Do ponto de vista nutricional a gastronomia alentejana apresenta uma riqueza de nutrientes, de sabores e de aromas 

inquestionável! 

No entanto a ingestão alimentar discricionária perverte todo o equilíbrio alimentar que é possível encontrar na dieta 

alentejana ou em qualquer outro tipo de dieta. 

É importante preservar e promover as bases da Dieta Mediterrânica na gastronomia alentejana, porque para além da 

sua importância nutricional, é um legado histórico dos povos que habitaram ao longo do mar mediterrânico, da sua cul-

tura, do seu sistema económico e social,  reflectindo-se no bem estar das populações que a partilham! 

  

Confrade Graça Raimundo 
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Ciclos de Produtos Endógenos do Alentejo 

 O Ciclo do Pão 

                                                                                                                                                  Parte 2 

A Gastronomia Alentejana e os ciclos produtivos endógenos, que lhe estão subjacentes, têm de e devem ser preser-
vados e divulgados enquanto fatores identitários e diferenciadores dos costumes e tradições ancestrais do nosso 
Alentejo. Quanto mais se globalizam as nações e a sociedade em geral mais se justifica esta perspectiva de reforço 
identitário. 

Falar do ciclo do pão, é necessariamente falar de Trigo, não fora essa a terminologia que os nossos antepassados 
sempre usaram, como diz um fado, “… ao trigo chama-se pão” e é também falar de todo um ciclo complexo que lhe 
está adstrito, 

Trigo 

O ciclo do trigo tal como era cultivado anteriormente e não há muitos anos atrás, numa mistura de saber empírico, 
de trabalho braçal, motricidade animal e num passado mais recente a mecânica, iniciava-se com o alqueivar das fo-
lhas, até ao fabrico e á cozedura do saboroso e estaladiço pão Alentejano. O alqueive era efectuado no Verão e só em 
Outubro, após as primeiras chuvas, as terras eram embelgadas e realizada a sementeira, seguida de um conjunto de 
práticas e técnicas agrícolas ancestrais, cuja memória devemos preservar pelo seu grande interesse histórico, cultu-
ral, antropológico e mesmo etnográfico, tais com as mondas, as ceifas, o carrego, o frascal e  a debulha, sempre 
acompanhadas pelas cocarias, que alimentavam os ranchos e pelos demais rituais gastronómicos e sociológicos que 
as envolviam. 

Desde que começou a ser cultivado pelo homem, à cerca de 6.000 anos, o trigo sempre foi motivo de controvérsia, 
de tumultos e mesmo de guerras, tal a sua importância estratégica em termos alimentares, económicos e políticos, 
mas também em termos agronómicos e mesmo do seu custo/benefício em termos ecológicos, na medida em que 
esta cultura, enquanto cultura intensiva também tem sido responsável pela degradação de solos e ecossistemas e 
consequentes processos de desertificação, das terras alentejanas. 

Este factor antecede mesmo a célebre “campanha cerealífera”, face às “arroteias” intensas que foram sendo realiza-
das, mas que também gerou benefícios e muitos: O crescimento populacional; a conquista de novos campos de culti-
vo arroteados à preponderância da charneca alentejana; o desenvolvimento de técnicas agronómicas e o desenvolvi-
mento científico sobre as culturas cerealíferas. 

O trigo (Triticum Sativa L) e o seu “fruto” o grão (cariopse), depois de trabalhado, é a fundamental matéria prima pa-
ra o fabrico de um bom pão alentejano. 

Refira-se fundamentalmente o grão de trigo mole (Triticum aestivun), uma vez que os trigos rijos (Tritucum Durun) se 
destinam essencialmente à produção de sêmolas, ou seja, a farinha que vai servir de matéria prima à produção de 
massas alimentícias e que têm apresentações visuais bastante diferenciadas, resultante da especificidade dos seus 
constituintes. 

O trigo mole apresenta uma cor esbranquiçada devido ao elevado teor de amidos, o trigo duro apresenta-se vítreo e 
com uma cor ambarina, que lhe é dada pelas características da sua principal proteína (glúten) e pelo pigmento orgâ-
nico que lhe confere essa cor (caroteno). 

Contudo e quase sempre as farinhas (espoada) provenientes das moagens de trigos moles necessitam de ser melho-
radas com alguma mistura de trigos “enrijados”, chamados precisamente de trigos melhoradores. 

 

 

Confrade José Casas Novas 
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Actividades 

da Confraria  Alentejo 
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Foi no passado dia 6 de Outubro 

de 2018 que a Confraria Gastronómica do 

Alentejo se fez representar pelos elemen-

tos da Provedoria no XIV Grande Capítulo 

da Confraria dos Gastrónomos do Algarve.  

Dia 17 de Novembro de 2018 Con-
fraria dos Enófilos do Alentejo rea-
lizou o se Cabido anual, no qual de-
correram as já tradicionais entre-
gas das talhas de Ouro, Prata e 
Menções Honrosas aos melhores 
vinhos do Alentejo, apresentados a 
prova. Mais uma vez a Confraria 
Gastronómica do Alentejo respon-
deu ao honroso convite que nos foi 
endereçado, fazendo-se represen-
tar pelos elementos Provedoria e 
demais elementos da Confraria, al-
guns deles também Confrades da 
C.E.A.  

 

Jantar de abertura da 

XXIII mostra gastronómica 

de caça do concelho de 

Mora 
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Realizou-se no passado dia 8 de Dezembro a XIX edição da já 

tradicional Mostra de Doçaria das Alcáçovas, evento que teve na 

sua na sua génese inicial uma parceria entre a Confraria Gastro-

nómica do Alentejo e a Câmara Municipal de Viana do Alentejo. 

A nossa Confraria voltou a ser convidada para pertencer ao júri 

do concurso, das iguarias apresentadas por inúmeras doceiras da 

região e de outras zonas do país. 

Estiveram presentes os confrades Francisco Lamy, Rui Amaral e 

Susana Nonato. 

XIX mostra de doçaria de Alcáçovas 

Concurso de Doçaria Conventual e Palaciana nas Alcáçovas  
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Cabido de Outono 
Decorreu no dia 24 do mês de Novembro o Cabido ordinário da CGA da Primavera. 

O Cabido decorreu no esplendoroso Hotel Convento do Espinheiro, - Historic Hotel 
& Spa, onde mais de 200 Confrades e convidados fomos recebidos por uma de 
profissionais de excelência, que nos serviram um requintado repasto, antecedido 
pela degustação de diversas iguarias, entre elas as saborosas Empadas de Arraiolos 
e os bem tradicionais queijos da Queijaria Sapata, onde não faltaram os excelentes 
vinhos Monte da Capela e o acompanhamento musical 

Em boa hora, à cerca de 400 anos o Bispo D. Vasco Perdigão mandou construir a 
lindíssima Capela de Nª Srª do Espinheiro onde pudemos proceder à cerimónia de 
entronização de catorze novos Confrades, que certamente virão contribuir para o 
enriquecimento da Confraria Gastronómica do Alentejo, face aos excelentes currí-
culos gastronómicos apresentados e escutar um excelente apontamento musical 
por parte  de um Duo de Voz e Guitarra - Alunos da Escola de artes / Dep.   Musica 
da U. Évora. 

No decorrer do Cabido foi ainda apresentada a obra “Agenda Gastronómica para 

2019” da autoria das Nossas Confrades Jesuína Rosalino e Maria Antónia Gois. 
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  PLANO DE ATIVIDADES 2019 
 

 

 
Janeiro 

· Workshop e almoço temático: O Ciclo do Porco de raça alentejana 
 
Fevereiro  

· Encontro das Confrarias Enogastronómicas do Alentejo 
 

Conferência  
“O papel das Confrarias Enogastronómicas, como 

                      instrumento de desenvolvimento do turismo regional” 
 

· Reunião de Confrarias – CEUCO 
 
Março  

· Congresso das Açordas – Portel 
 

· Lançamento da Edição Vínica “C.G.A. - 25 anos a divulgar o    Património Gastronómico do 
Alentejo” 

 
· Edição Pacotes de açúcar comemorativa  

 
Abril   

· CABIDO DE PRIMAVERA - 27 de Abril 2019  - Beja  
 
· Workshop e almoço temático: “O Ciclo do Borrego” - Ovibeja 

 
Maio  

· Feira do Livro – “A Enogastronomia e a literatura”  
 
Setembro   

· Workshop e almoço temático “O Ciclo do Pão” 
“Cocaria” – Solidária 

 
Novembro  

· CABIDO DE OUTONO - Évora (Corolário do XXV Aniversário) 
   Entronização Confrades Honra / Mérito / Efectivos 
 
· Lançamento do Livro Comemorativo dos 25 anos da C.G.A. 
 
· Sarau artístico – Tributo aos fundadores -(Cante / Música do Alentejo) 




