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 Como dizia o grande Padre António Vieira: - “Nós somos o que fazemos. O que não se faz não existe. Portanto, só 
existimos quando fazemos. Nos dias que não fazemos, apenas duramos.” 

 Construir uma história dá muito trabalho! É necessário imaginação, dedicação, empenho e entrega à causa em que se 
acredita e defesa contínua desses valores.  

 25 anos, 1/4 de século, é uma data realmente especial. Os aniversários redondos sugerem-nos genericamente uma 
íntima relação entre a passagem do tempo cronológico e o consenso de que essas datas sejam festejadas com maior ênfase, 
mas indubitavelmente remetem-nos para uma reflexão sobre o futuro. 

 No âmbito da psicologia os 25 anos são reconhecidos por alguns estudiosos  como uma transição entre a juventude e 
a fase adulta e “como um período distinto do desenvolvimento, uma fase com um carácter mutável, fluída e transicional” e  há 
mesmo quem fale de uma crise dos 25 anos, ligada ao medo da transição entre a adolescência e a vida adulta. 

 Atrevemo-nos a propor esta reflexão correlativa com a vida da Confraria Gastronómica do Alentejo. 

 Foi no dia 25 de Março de 1994 que tudo começou. Um grupo de amigos juntou-se e deu vida estatutária à Confraria 
que partiu como objectivo “a preservação e a divulgação da gastronomia do Alentejo”. 

 Em boa hora o fizeram, e a Instituição que nasceu nesse dia, rapidamente cresceu, assente na missão que a caracteri-
za enquanto instituição de referência no movimento confrádico, que tão bem tem dignificado o território que representa e que 
muito tem contribuído para o promover, quer em Portugal, quer no Estrangeiro.  

 Os anos foram passando e a Confraria fundada há 25 anos, foi amadurecendo e digamos que neste momento está a 
entrar na sua fase adulta. 

Sabemos que nem sempre a percepção dos desafios que nos rodeiam são os mais correctos, porque vivemos sempre um pou-
co deformados pelas aparências de um mundo que deixou de se aprofundar e passou na generalidade a alimentar-se da espu-
ma dos dias.  

 Em 25 anos o “mundo mudou” a um ritmo vertiginoso, em todas as suas vertentes, nomeadamente nos hábitos ali-
mentares, nos produtos utilizados, nas formas de confecção, alterando significativamente os paradigmas da gastronomia e da 
sua socialização. 

 Por isso a grande questão que se deve colocar é se hoje a Confraria Gastronómica do Alentejo está efectivamente 
consolidada entre a história, a memória e o presente e fundamentalmente preparada para o futuro, sem nunca desvirtuar os 
seus princípios estatutários, no que ao objecto diz respeito. 

 Em todas as Associações e claramente nas Confrarias, tal como nas pessoas, tenham elas décadas, ou sejam jovens, 
temos todo um problema pela frente que será o desafio das décadas futuras.  

 Grandes desafios se colocam e na realidade, o mais importante é que seja capaz de operar as mudanças de paradi-
gma dos objectivos de intervenção no território, da participação activa de TODOS OS CONFRADES e da dinâmica e sustentabili-
dade da própria actividade da Confraria Gastronómica do Alentejo , no âmbito das Comemorações, mas sobretudo nos desafi-
os futuros de transição, que nos são colocados. 

 

 

Editorial  

https://webinsider.com.br/crise-dos-25-anos/
https://webinsider.com.br/crise-dos-25-anos/


 

 Retomando a comemoração dos 25 anos, não podíamos deixar de lembrar aqueles que se en-

volveram nesta causa. As pessoas mudam, as instituições ficam. É justo reconhecer, com respeito e 

bom senso o trabalho feito, por todos os que passaram pela Confraria, naturalmente com especial rele-

vo, para os Nossos Fundadores, os que estão entre nós e os que já partiram, que nos anos que precede-

ram 2019 se reuniram, se envolveram e tornaram esta Confraria naquilo que é hoje o nosso precioso 

legado, deixando a todos eles sem excepção o nosso grato reconhecimento,  

 Dinamizar a actividade da Confraria Gastronómica do Alentejo, alargar o trabalho em rede, ter 

um papel activo no desenvolvimento do território alentejano, com a exigência perante as Instituições 

do reconhecimento do Confraria, assente no Todo e não no individuo, isento de dogmas, preconceitos, 

ou tecnocracias entrópicas é outro grande desafio que se nos coloca, senão à actual Provedoria, mas 

sobretudo a Todos os Confrades e fundamentalmente àquele que nos irão dar continuidade. 

 E por isso está na hora de sentirmos o verdadeiro peso que o XXV Aniversário da Confraria 

Gastronómica do Alentejo carrega, seja lá o que isso for.…. Contamos com a Vossa participação acti-

va nas actividades que ainda iremos desenvolver em 2019, no âmbito das Comemorações, mas sobre-

tudo nos desafios futuros de transição, que nos são colocados. 

 Um bem-haja a todos os Confrades. 

 Boas leituras e parabéns. 

 

 A Provedoria 
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Comemorações dos 25 anos da Confraria Gastronómica do Alentejo 

 

 Já lá vão 25 anos e, valeu a pena esta iniciativa. Antes de mais na qualidade de actual Grão-Mestre apresento o 
meu profundo reconhecimento a todos os que tem assegurado esta continuidade. É, contudo, justo que enalteça o traba-
lho de todos os confrades, que tem estado ligados à provedoria, particularmente os que tem assumido a responsabilida-
de da sua Direcção. Estão incluídas as (confradesas? ou confreiras?), se calhar a dicotomia acaba, ou será acrescida, vá-se 
lá saber daqui a mais 25 anos. Também, envio uma saudação a todos os confrades que ao longo destes anos deram o seu 
contributo por diversas formas. E, assim, ajudaram a garantir a nossa sustentabilidade. 

 Penso também ser meu dever fazer uma breve referência aos três Grão-Mestres que me antecederam e que, 
infelizmente, nos deixaram para sempre. O primeiro Grão-Mestre foi o senhor Custódio Alves Alfacinha, homem de fino 
trato, bastante conhecedor da cozinha alentejana, incluindo as variantes que existem em diversos pratos. Era um gosto 
ouvi-lo dissertar sobre a nossa cozinha e sobre os nossos produtos tradicionais. Seguiu-se-lhe a Senhora Dona Maria Tere-
sa Bournay Belo Eugénio de Almeida, condessa de Vilalva, era apaixonada pelo Alentejo cujas gentes e instituições 
muito beneficiou, mesmo depois de viúva. Conhecia bem a gastronomia alentejana e apreciava muitos dos pratos tradici-
onais da nossa cozinha. Estou-lhe bastante grato pela sua amizade e confiança. O terceiro Grão-Mestre foi o Eng.º Fer-
nando Manuel Craveiro Direitinho tinha um humor extraordinário, que muitas vezes associava à gastronomia, sabia 
apreciar como poucos as diversas iguarias da culinária alentejana. Sendo primeiro escrivão, desde o início da CGA, ficava à 
sua direita nos Cabidos Gerais, muitas vezes tive muita dificuldade em não me desmanchar a rir com os seus apartes ou 
com as estórias que ia buscar às suas memórias, a propósito de tudo e de nada. Fazia-o com o ar mais sério deste mundo. 
A Assembleia nem fazia ideia do que ele me estava a dizer e, as piadas contadas por ele tinham o dobro da graça, até 
sempre caro parente (tratávamo-nos assim por ainda sermos primos) já tenho saudades das suas piadas. 

 Com os dois parágrafos anteriores quase esgotei o número de palavras admissível. Assim, resumindo a minha 
entrada para a confraria inicia-se por uma conversa com dois amigos, o Manuel Fialho e o Engº Pedro Silveira, ambos fazi-
am parte dum painel fixo, constituído Ad hoc, de provadores de presunto de Barrancos e enchidos do Alentejo. No final 
de um dos dias de provas sondei-os no sentido criarmos uma confraria do presunto e enchidos de porco alentejano, Con-
taram-me então que um grupo restrito estava a pensar criar uma confraria mais abrangente e que congregasse todo o 
Alentejo. Propuseram-me que me juntasse ao grupo e disseram, que por eles viam com bons olhos que se desse destaque 
ao porco alentejano e aos produtos dele derivados. Poucos dias depois teve lugar uma reunião na Quinta da Nora onde 
fui apresentado e aceite pelos restantes e, onde se concordou com a ideia de dar destaque particular ao porco alenteja-
no, dada sua importância na gastronomia alentejana, na salvaguarda dos produtos tradicionais e na preservação do mon-
tado. Guardo gratas recordações desses tempos e das pessoas com quem aprendi tanta coisa. Porém, uma confraria não 
vive só do passado, garante-se o futuro com novas abordagens e novas gentes, que saibam respeitar o passado, mas que 
acrescentem valor. Creio que a nossa confraria vai nesse bom caminho. Parabéns aos actuais dirigentes e o meu obrigado 
como confrade fundador, pela dignidade com que estão a comemorar os primeiros 25 anos da confraria. BEM HAJAM. 
Termino com a avisada advertência de Jean Monnet “Nada é possível sem as pessoas; nada dura sem as instituições”. 

 

Confrade d´honra/Grão-Mestre  

José Luis Tirapicos Nunes 

jnunes@uevora.pt 
 

Testemunho dos Confrades Fundadores 

mailto:jnunes@uevora.pt
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 É com grande emoção que testemunho os 25 anos de existência da Con-
fraria Gastronómica do Alentejo. Numa perspectiva pessoal foram muitos os bons 
momentos que vivi no frenesim das actividades que a associação organizou, na 
companhia dos Confrades, sempre com um sentimento de cumprimento dos ob-
jectivos que a Confraria se propôs : defender ,divulgar a autenticidade da Gastro-
nomia Alentejana  e investigar o Património Gastronómico Alentejano. Sou grato pela oportunidade que a 
vida me proporcionou em participar activamente no dia a dia da Confraria, e tomei- a como missão de vida, 
com frutos colhidos e outros por colher. 

 Mas o que importa destacar é que as ideias surgem e com a força de vontade de alguns, estas po-
dem transformar-se em projectos que podem beneficiar comunidades, regiões, países. Foi o caso da Con-
fraria Gastronómica do Alentejo que ao longo destes últimos 25 anos se pôs ao serviço dos seus associa-
dos, de várias instituições, publicas, privadas, nacionais e internacionais, da comunidade em geral, imbuída 
num espirito aberto de trabalho em parceria e sem receio de novos desafios. 

  Gostaria de partilhar a génese da nossa Confraria. Tudo começou com os encontros casuais   de um 
grupo de pessoas no Grémio da Lavoura, sitio onde se juntavam para alimentar a sua vida agrícola. Este 
grupo tinha algo que os unia: o prazer imenso de disfrutar de um repasto Alentejano em boa companhia. 
Os encontros passaram a ser marcados com regularidade e numa lógica de rotatividade, cada um disponi-
bilizava a sua casa e era responsável pela preparação da refeição, claro está, tipicamente alentejana. E foi 
no seio deste grupo composto por mim, Manuel Fialho, José Vasconcelos, Joaquim Alfacinha, Francisco Bo-
las, Vicente Coelho, Fernando Direitinho, José Manuel Martin, José Tirapicos Nunes, Pedro Silveira, Isabel 
Palhavã e Maria Amélia Zapico, que decidiram proteger e divulgar a riqueza da cozinha  regional do Alente-
jo através da criação da Confraria Gastronómica do Alentejo. 

 25 anos depois, a Confraria Gastronómica do Alentejo está activa e encarrega-se de defender uma 
das maiores riquezas do Alentejo, as suas receitas gastronómicas e os respectivos produtos alimentares 
que as compõem. De realçar ainda, no início da sua constituição, o esforço, a amizade e no fundo a carolice 
que unia estes confrades e que ao longo destes anos, novos confrades surgiram e contribuíram de uma for-
ma muito presente para que a Confraria Gastronómica continuasse o seu longo caminho sem perder o ru-
mo.  

 Agradeço a todos que continuaram o meu sonho, desejando intensamente que as gerações futuras 
absorvam a sabedoria dos que tanto trabalharam para ele e que possam contribuir de alguma forma, a 
continuidade desta CONFRARIA GASTRONÓMICA DO ALENTEJO. 

 A todos um grande obrigado. 

 Confrade d´honra/Fundador e Provedor 

 Manuel Eduardo Amaral Fialho 

 manuelfialho@mail.telepac.pt   
 

mailto:manuelfialho@mail.telepac.pt
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A CONFRARIA GASTRONÓMICA DO ALENTEJO 

CINCO LUSTROS DE EXISTÊNCIA 

 

Foi-me pedido na minha qualidade de elemento integrante do grupo promotor da Confraria que traçasse umas 
linhas sobre a efeméride dos 25 anos da sua constituição. Uso esta expressão porque a história de quem é Fundador ou 
não, tem outras implicações que não vêm ao caso. 

Estou em querer que outros companheiros de aventura foram igualmente convidados a pronunciar-se sobre a 
temática. 

Claro que o primeiro impulso seria referir a minha perspectiva sobre as “estórias” da História da nossa querida 
Confraria, mas a memória anda-me um bocado traiçoeira e em boa verdade eu já apareci com o comboio em anda-
mento, pelo que não testemunhei o momento mágico da criação em que a ideia chispou nalguma cabeça: o big bang se 
preferirem. 

Proponho assim, ocupar uns minutos do vosso tempo reflectindo sobre duas questões: 

- Que circunstâncias históricas, sociais, etc. motivaram a fundação da Confraria? 

- O percurso destes anos em que medida corresponde ao que se desejou, ao que era expectável e ao que era 
necessário? 

A primeira pergunta vem de mãos dadas com uma outra: teriam os promotores consciência de um condiciona-
lismo que pedia a constituição da Confraria, ou apenas foram motivados pela atitude voluntarista de criar um ambiente 
onde mais privilegiadamente se discutissem as nossas comidinhas? 

Em boa verdade julgo que um pouco de cada coisa. Nessa época o número de confrarias enófilas e gastronómi-
cas ainda era escasso, mas é facto que as primeiras já eram mais numerosas e no caso das terras transtaganas já estava 
em velocidade de cruzeiro a CONFRARIA DOS ENÓFILOS DO ALENTEJO, pelo que é perfeitamente admissível um factor 
de influência. 

Por outro lado desde o final da década de 50 que surgiam um pouco pelos três distritos, movimentos restaura-
tivos da nossa cozinha regional, propiciados pela despontar da procura turística que começava a fluir de parte da Euro-
pa com a recuperação económica dos países afectados pela II Guerra Mundial.  

Esse impulso então tímido cresceu exponencialmente nas décadas seguintes mas, em paralelo, também conhe-
ceu o seu desenvolvimento a crítica gastronómica e a actividade editorial sobre esta temática. 

Tudo isto correspondia a um nascente atitude de discutir, divulgar, valorizar e defender as gastronomias regio-
nais e o Alentejo não poderia subalternizar os seus pergaminhos em comparação com as outras regiões. 

Não cabe na estreiteza deste pequeno resumo alargar muito mais o horizonte da análise, mas uma leitura 
atenta dos Estatutos, poderá oferecer algumas respostas à pergunta formulada. 

Uma coisa me parece evidente e falo por mim: não se avaliou com o devido rigor o que significava cobrir uma 
região com a área de mais de um terço do território nacional. 

Disse “com o devido rigor”, porque pressentimento do problema houve. Basta que se atente nos estatutos pa-
ra a ênfase dada ao objectivo de elaborar a Carta Gastronómica do Alentejo. 

A resposta à segunda pergunta é um bocadinho mais ingrata, porque vai bulir com vários percursos e choques 

nalgumas encruzilhadas. 
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 Antes de tudo cabe perguntar quem somos nós? Queremos todos prosseguir os mesmos objectivos, temos a mesma 
intensidade no desejo e na determinação de avançar? 

Evidentemente que não. Caberá então passar à pergunta seguinte: como podemos congregar as várias sensibilidades? 
Claro que não vou aqui responder, mas é óbvio que o alargamento do número de Confrades se proporcionou mais sustentáculo 
económico, também trouxe a questão de gerir uma maior diversidade. 

Ainda dentro deste campo, também será interessante reflectir se a “expansão” do número de Confrades seguiu na 
direcção da procura de mais autenticidade, o que se prende com a questão acima referida de chegar a todos os pontos deste 
imenso território. 

A resposta é indicativa de que não tivemos pernas para tão larga passada, como o prova a circunstância de nos últi-
mos anos terem surgido várias confrarias no espaço alentejano, seja ele o administrativo, o antropológico, o histórico, etc. 

Talvez esteja na capacidade de lidar com esta pluralidade, a resposta à problemática da extensão desta nossa Região… 

A Carta Gastronómica do Alentejo (CGA) em boa hora produzida, não é em boa verdade e na sua versão actual a nossa 
chegada à Índia, será qundo muito a passagem do Cabo Bojador, cabendo agora num trabalho continuado aproveitar os ventos 
alíseos, que nos permitam maior navegação! 

E para encerrar esta meditação, resta-me reconhecer que fomos “cilindrados” pelos acontecimentos desta nova era 
que desponta. 

Estou a falar da globalização cultural que cruza a nossa cultura, os nossos costumes, a nossa maneira de viver, com as 
importações vindas de todo o mundo. 

Estou a referir igualmente a pressão das multinacionais da alimentação, a mercantilização crescente de actividades 
que até há pouco tempo pareciam protegidas pela sua natureza de culturais e hoje correm o risco de ser consideradas oportu-
nidades de negócio. 

Estou a considerar a força avassaladora da comunicação social e das redes digitais impulsionadas muitas vezes por 
interesses pouco escrutináveis. 

Como navegar nestes mares? 

Fechando a concha à espera que o “temporal” passe abrigados num conservadorismo paralisado? 

Não me parece a melhor solução e no campo gastronómico nem estaria de acordo com as nossas tradições históricas. 

Importámos o pão, a vinha e a oliveira das civilizações clássicas, a ciência e as técnicas agrícolas da cultura árabe, esti-
vemos na linha da frente no intercâmbio dos mais diversos produtos alimentares numa circulação global, desde o século XV. 

Tudo conciliámos com arte, sabedoria e muita sedimentação nas práticas alimentares, donde resultou o nosso acervo 
actual. 

Parece-me pois que a receita está dada: consciência das nossas raízes, sabedoria na inovação, recusa do facilitismo, do 
oportunismo e da perversão.  

Estaremos nós CONFRARIA à altura do desafio? 

Teremos talvez de esperar pela crónica das bodas de ouro. Se ela vier a ser escrita é porque estivemos. 

OXALÁ – IN SHA’A ALLAH – DEUS O PERMITA. 

 

Confrade d´honra/Fundador  

José Manuel Pinho Martins 

j.pinho.martins@gmail.com  

 

  

mailto:j.pinho.martins@gmail.com
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 As minhas primeiras palavras neste pequeno texto de homenagem aos Fundadores da Confraria 
Gastronómica do Alentejo são para todos os Confrades que dela fazem parte e que mantêm vivo o espíri-
to para a qual esta Associação foi formada. 

 E tudo começou com umas pequenas conversas entre o Pedro Silveira e aminha pessoa no final da 
Missa do Domingo, em que perguntámos um ao outro e agora onde vamos comer o petisco? 

 A partir daqui a ideia de formar uma Confraria foi logo equacionada e comentada o que levou o 
nosso amigo Manuel Fialho a contactar-nos e a disponibilizar-se de imediato para ser membro da funda-
ção desta “Causa”. 

 Como em todas as Associações eram necessários os “Estatutos” e quem melhor que o nosso 
“Jurista de Serviço” José Manuel Martins, poderia dar o contributo fundamental, que com toda a sua elo-
quência, em pouco tempo tinha o esboço do que era necessário. 

 Com este grupo inicial formado, só nos restava agregar os especialistas e conhecedores da Gastro-
nomia Alentejana, que ao longo dos anos tinham dado provas da sua competência e dedicação. 

 Não foi difícil convencer o José Luís Tirapicos “especialista no porco alentejano” assim como o 
Custódio Alfacinha, Isabel Palhavã, Amélia Zapico, Fernando Direitinho, Francisco Bolas e Nico Coelho, 
Grupo que se formou para apreciar os estatutos e incluir desde o início o verdadeiro sentido desta Con-
fraria, que se pautava pela defesa e divulgação dos Produtos Alentejanos e sua veracidade, assim como a 
confecção tradicional através de receitas centenárias, que cada um trazia do seu espólio familiar. 

 Foi a partir deste grupo que se realizaram as Escrituras Notariais, tendo sido de imediato marcado 
o primeiro Capítulo onde foram entronizados os primeiros confrades. 

 O apadrinhamento da Confraria Gastronómica do Alentejo e presidência do primeiro capítulo, 
coube à Confraria Gastronómica do Alto Minho, na pessoa do Dr. Lima de Carvalho, recentemente desa-
parecido, que presidiu à cerimónia e a quem deixamos um tributo de agradecimento pelas palavras de 
incentivo que ainda hoje recordamos. 

 Finalmente gostava de homenagear todo este Fundadores, alguns infelizmente desaparecidos, 
relembrando que no espírito de todos, esteve sempre a defesa da “Gastronomia Alentejana” e onde nun-
ca houve espaço para protagonismos, políticas, religiões ou interesses pessoais. 

 Todo este trabalho inicial nada teria valido, se não fossem os continuadores, que ao longo destes 
25 anos, têm dedicado todo o seu empenho, nos diverso Órgãos Sociais, com grandes custos profissionais 
e familiares e que levam por diante esta “Causa” que é de todos nós. 

          Évora, 26 de Junho 2019 

Confrade d´honra/Fundador  

José Manuel F. Pestana de Vasconcelos 

josevasconcelos1950@sapo.pt  
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 O grande relacionamento de velha amizade com o Manu-
el Fialho através das sessões de fados, obviamente acompanha-
das com refeições e petiscos sazonais em muitos locais alente-
janos e não só, comecei a sentir o grande entusiasmo da parte 
do Manuel Fialho, para que o Alentejo tivesse um organismo 
gastronómico, isto é uma confraria a fim de salvaguardar e ex-

pandir os produtos e receitas alentejanas. 

 O Manuel Fialho altamente conhecedor, derivado à sua criação, indicou vários 
nomes de pessoas da região, que pelo seu perfil gastronómico poderiam ser convida-
dos a integrar uma futura confraria, assim foi criada a Confraria Gastronómica do 
Alentejo, com os onze confrades fundadores das mais variadas profissões com provas 
reconhecidas e gosto pela gastronomia alentejana. 

 Depois da criação e da escritura publica, contactámos várias pessoas das três 
regiões do Alentejo, apreciadores da gastronomia alentejana, com vista à sua adesão 
à confraria, de realçar que a confraria foi adquirindo estrutura e foi estando presente 
em vários acontecimentos gastronómicos tanto no pais como no estrangeiro. 

 Por ultimar é de enaltecer a escolha de confrades que se disponibilizaram para 
colocar ao serviço da confraria os conhecimentos próprios das suas actividades pro-
fissionais. 

 

Cumprimentos, 

Confrade d´honra/Fundador  

Francisco António Pimenta Mendes Bolas 

sara.feitor@opticahavaneza.pt 
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A Nossa Confraria  

Natal de 1993-Restaurante Fialho 

1. Como habitual nesta quadra do ano reuniram-se em almoço de con-

fraternização três funcionários da então SIEMENS e os futuros confra-

des Manuela Fialho, Francisco Bolas e Vicente Nico Coelho; 

2. Volvidos 25 anos, estávamos longe de imaginar que dali brotasse a 

génese da Confraria; 

3. Formalizados convites junto de pessoas com perfil gastronómico, contactamos a exímia co-

zinheira D. Maria Amélia Zapico, a D. Isabel Palhavã com experiência acumulada nos concursos 

de gastronomia patrocinados pela Câmara Municipal de Évora, Pedro Silveira e Custódio Alfa-

cinha conhecedores eméritos da gastronomia alentejana, o Fernando Direitinho e José Manuel 

Vasconcelos, óptimos gastrónomos com  apurado paladar para os pratos da nossa região e 

ainda os altos conhecedores de produtos regionais, José Luís Tira Picos Nunes, e o José Manu-

el Martins, ilustre conservador do Registo Predial desta cidade a quem foi solicitada  a tarefa 

de elaboração dos estatutos; 

4. Com a colaboração deste conjunto foi escolhido o dia 25 de Março de 1994 para a escritura 

de constituição; 

5. A partir desta data e com um número reduzidos de confrades a nível nacional, estabelece-

ram-se contactos com vista a escolha de um padrinho, que viria a recair no ilustre gastrónomo 

do Alto Minho, Drº António Manuel Couto Viana; 

6. Preocupação dos fundadores, foi logo a escolha de confrades, pelo que foram empossados 

os mais conhecedores da gastronomia alentejana ( norte, centro e sul); 

7. Por último e para afastar razões de incompreensão realçamos a escolha de novos confrades 

que com uma dedicação total, introduziram novas técnicas de gestão e informatização que 

muito tem valorizado a nossa Confraria . 

 

          Évora, 06  Julho de 2019  

 

Confrade d´honra/Fundador  

Vicente António Nico Coelho 

coelhovicente12@gmail.com 
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  Confraria da Gastronomia do Ribatejo  

UM ABRAÇO AOS NOSSOS CONFRADES DA CONFRARIA GASTRONÓMICA DO 
ALENTEJO 

 Em 1994, ia o Festival Nacional de Gastronomia na sua 14ª edição 
quando chegam a Santarém notícias da constituição em Évora da Confraria 
Gastronómica do Alentejo. 

 Este viria a ser um primeiro grande marco do movimento “Confrádico/
Gastronómico” resultante da grande e amistosa relação entre o Carlos Abreu 
do turismo de Santarém e o gastrónomo Alentejano Manuel Fialho, cujas con-
versas iam sempre ao encontro dos seus temas preferidos, o Turismo e a Gas-
tronomia. 

 Muitas foram as ideias resultantes dessas conversas que germinaram, 
vingaram e vieram a dar bons frutos em favor dessas duas áreas económicas 

 É assim que em Outubro de 2000, em pleno Festival Nacional de Gas-
tronomia, na Casa do Campino, em Santarém se assiste ao nascimento da Con-
fraria da Gastronomia do Ribatejo, tendo como “Madrinha” a Confraria Gastro-
nómica do Alentejo, resultado da vontade de um Grupo de Ribatejanos interes-
sados em defender no seu território usos e costumes da cozinha e das artes 
culinárias tradicionais. 

 As relações e os interesses destas duas Regiões que convergem em muito, passaram a ter então um muito maior 
diálogo através destas duas Confrarias. 

  É assim que nasce a necessidade de se constituir uma Federação de Confrarias, que é constituída em Santarém, 
onde ainda hoje mantem a sua Sede Oficial, e são as duas Confrarias em presença que passam a estar na base do funcio-
namento dos Órgãos Sociais da Federação. 

 São também estas duas Confrarias que a partir de Santarém desenvolvem a constituição e integram a Comissão 
Nacional de Gastronomia que mais tarde consegue que a Gastronomia seja elevada a Património Cultural. 

 Tal como a Confraria da Gastronomia do Ribatejo, a Confraria Gastronómica do Alentejo esteve sempre na pri-
meira linha de combate sempre que se tratava de defender a Gastronomia e seus afins. Exemplo disso é um artigo de 
opinião da autoria do Confrade Manuel Fialho que veio a público no “Pasquim” de (nº37 Abril 2004) órgão escrito dos 
nossos Amigos da Confraria de São Gonçalo em que o Confrade Manuel Fialho se insurgia contra a orientação dada às 

questões gastronómicas, levadas a efeito 
pela Comissão Organizadora do Europeu de 
Futebol de 2004. 

 Porque as nossas Confrarias têm 
âmbito regional idêntico, temos tido uma 
interligação estreita participando mutua-
mente em eventos temos constatado com 
satisfação que se trata de uma Confraria 
Adulta e Madura que sabe o que quer e para 
onde vai, tendo através dos tempos, a traz 
de si a realização de muitos eventos que 
muito têm contribuído para a elevação da 
Gastronomia ao Alto Pedestal em que hoje 
se encontra e muitos dele desfrutam. 

Por tudo o que têm feito e continuam fazen-
do, um Abração da “Burra de Ferro” 
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Confraria do Enófilos do Vinho de Carcavelos                  

   

 Um brinde com Carcavelos 
 
 Cada vez mais ouviu dizer que o mundo da gastronomia casa bem com o mundo dos vi-
nhos. Ora então aqui está uma confraria báquica a valorizar todo o trabalho que uma confraria 
gastronómica tem feito ao longo de 25 anos! Por isso mesmo, a Confraria dos Enófilos do Vinho 
de Carcavelos não pode deixar de felicitar a Confraria Gastronómica do Alentejo (CGA) pela rea-
lização - certamente com muita dedicação e com muito esforço - de excelentes levantamentos 
sobre o receituário regional. Esta terá sido uma das razões para o enorme prestígio da Confraria 
Gastronómica do Alentejo junto das suas congéneres. Não será para menos, uma vez que todo 
este "trabalhão" culminou depois, na apresentação de uma Carta Gastronómica para a região do 
Alentejo. 
 Para além do prestígio alcançado, a CGA é também um magnífico exemplo para todo o 
universo confrádico em todos os sentidos: desde logo porque comprova que podemos sempre 
valorizar os nossos produtos e os nossos territórios. E depois porque testemunha que podemos 
sempre ser mais verdadeiros e mais genuínos. 
  Por toda a humildade e por toda a generosidade com que sempre se apresenta, propo-
mos, para terminar esta breve mensagem, um brinde à longa vida da Confraria Gastronómica do 
Alentejo com o vinho "generoso" de Carcavelos! 
                                                                                                                                                     
                                                 12 Julho 2019 
A Secretária Geral 
    
Maria de Lurdes Vaz 
   
 



 

Página 12 

   O Alentejo gastronómico dos nossos Confrades 

   Receitas e histórias  

CONF RAR IA  GAS TR ONÓMI CA DO A LE NTE JO  

Confrade Ricardo Elvas 

Trilogia de sardinha 

Mousse de sardinha                                                        

0,005 kg Alho                                      

q.b. Salsa   

q.b. Pimenta Preta  

q.b. Sal   

0,100 kg Sardinha  

0,020 kg Tomate  

0,010 Kg Azeitonas pre-
ta 

0,006 Lt Azeite  

0,004 Kg Pão  

Açorda de sardinha 

0,100 Kg Sardinha  

0,010 Kg Pão  

0,200 Lt água  

0,005 Kg Alho  

q.b. sal   

0,007 Lt Azeite  

q.b. Coentros 

Sardinha fumada 

0,050 Kg Sardinha  

q.b. pão   

q.b. sal   

0,001 Kg Pimenta Preta 

0,005 Kg Alho   

Confecção 

Mouse de sardinha:  

1ºFiletar a sardinha e despenhar; 

2ºTemperar com alho, pimenta e sal levar a assar no forno, 
quando estiver assada juntar a sardinha alho, tomate, azeito-
na, azeite, salsa, e sal, triturar tudo até obter uma mousse;  

3º Com uma fatia de pão fina vai a tostar com alho, sal e 
azeite.  

Açorda de sardinha: 

1º Filetar e despenhar a sardinha;  

2ºTemperar com alho pimenta preta e sal e levar assar;  

3ºCozer uma sardinha e utilizar a água para juntar ao piso de 
alho, coentros, azeite e sal, o quadrado de pão vai a tostar 
com alho, sal e azeite.  

Sardinha fumada: 

1º Filetar e despenhar a sardinha e de seguida temperar com 
alho, sal e pimenta preta e levar a fumar, é utilizado o poejo 
para fazer o fumo deitando todo o seu aroma para os filetes 
de sardinha. 
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Confrade Gonçalo Queiroz 

Borrego e o Folar da Páscoa 
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Método de Confecção 

1. Juntar os ingredientes para a marinada  

2. Juntar os ingredientes para o folar e deixar a levedar. 

3. Num tacho colocar o chouriço e a cebola com um fio de azeite, deixar 

corar e adicionar as ervilhas para estufarem. Apos 10min de estar a estu-

far triturar e passar o puré de ervilha num peneiro (juntar água se neces-

sário) 

4. Colocar o borrego a estufar com toda a marinada. 3h a cozinhar em lume brando. Desfiar a carne de borrego 

e reservar juntamente com o molho. 

5. Colocar o folar ao forno a 180°C - 10min (após levedar por 12h) 

6. Numa caçarola aquecer o puré de ervilha. 

7. Aquecer a carne de borrego no molho e saltear ervilha torta com cenoura. 
 
8. Empratar tudo conforme a fotografia. 
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 Todas as sociedades rurais ou urbanas possuem a sua cultura gastro-

nómica. A gastronomia faz parte da identidade social e cultural de um povo e, 

portanto, ela reflecte a cultura e a paisagem de uma cidade, vila ou aldeia. 

Cada lugar possui uma identidade gastronómica que estabelece uma fronteira 

entre “nós” e os “outros”. Nessa fronteira, a gastronomia pode servir como 

um meio de comunicação. Ou seja, ela comunica valores simbólicos, hábitos e costumes de uma localidade. Por 

outro lado, ela funciona como um símbolo que pode fomentar as relações sociais humanas nas diferentes socie-

dades. 

 É um facto que a globalização introduziu diversas transformações nas sociedades permitindo, em muitos 

casos, a introdução de elementos globais na gastronomia dos lugares. Mas, também, é verdade que a globaliza-

ção é a razão do ressurgimento de culturas gastronómicas tradicionais em diversas partes do mundo. A gastrono-

mia típica surge como um processo de diferenciação e como elemento valorizador de um destino a ser consumi-

do.  

 A gastronomia, enquanto produto cultural de uma região ou país, desperta desejos e curiosidades nos 

turistas. Pode funcionar como uma motivação principal ou secundária para visitar um lugar, mas está sempre pre-

sente no contexto dos destinos turísticos. Aliás, a gastronomia é um elemento central da experiência turística.  

 Na verdade, a viagem e a gastronomia sempre estiveram associadas às necessidades do ser humano. 

Mas, hoje, o homem viaja cada vez mais para conhecer e experimentar hábitos gastronómicos de outras culturas.  

Por isso, a gastronomia é um elemento atractivo para muitos destinos captarem turistas que não procuram ape-

nas degustar as comidas típicas, mas também conhecer a essência da gastronomia, ou seja, a forma como ela sur-

giu e está enraizada na cultura que eles visitam.  

Hoje, a gastronomia faz parte do processo de aprendizagem de muitos turistas que viajam, de propósito, para 

participarem em eventos gastronómicos, em workshops sobre gastronomia, observarem e aprenderem sobre a 

cultura gastronómica especifica de uma região.  

No caso do Alentejo, a cultura gastronómica mostra para a sociedade globalizada a sua forma de ser “à Mesa”. 

Ela identifica, marca presença e cria sentimentos.  

Noemi Marujo 

U. Évora/CIDEHUS 

noemi@uevora.pt  

Gastronomia, Turismo e Identidade Cultural 

mailto:noemi@uevora.pt
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Sabe-se actualmente que a maioria dos livros de cozinha medievais era escrita ou copiada por médicos e que 

esses mesmos livros se encontravam “escondidos” - ou melhor – integrados em obras médicas. Assim sendo, 

tudo leva a crer que a herança culinária ter-se-á difundido, na sua grande parte, no meio médico. E porque estari-

am as receitas de culinária alojadas nos manuscritos de medicina? O facto de um número muito significativo de obras médicas (sobretudo do 

final da Idade Média) acolher receitas culinárias fez com que estas passassem despercebidas e não tivessem sido devidamente assinaladas. 

Naquele período, muitos dos livros de culinária foram tomados por tratados de medicina ou de farmacopeia porque a maioria dos ingredien-

tes era comum a ambas as áreas e as técnicas de elaboração eram também muito idênticas.  

Curiosamente, essa indefinição parece ter sido benéfica para a Gastronomia, uma vez que a “contaminação” da receita médica po-

de ter dado azo a um aperfeiçoamento da receita culinária enquanto modelo. Integrando tratados de medicina, a redacção da receita culiná-

ria passaria a ser mais cuidada, obedecendo a regras específicas (uma formulação mais atenta e de maior precisão) e anunciando um rigor 

estilístico até então nunca observado.  

O médico italiano Aldobrandino de Siena (f. 1287), por exemplo, no Regime do Corpo, começa por apresentar um estudo sobre o 

meio ambiente (ar, água, clima, estações), analisa o regime que o paciente deve seguir consoante a idade e o temperamento, a maneira cor-

recta de comer, beber, dormir ou tomar banho. Revê as diferentes partes do corpo - da cabeça aos pés - e explica como preservá-las do ponto 

de vista da saúde e da beleza. Esclarece, ainda, sobre algumas práticas recomendáveis como a ventosa, a sangria ou a purga, para passar fi-

nalmente em revista todos os alimentos de uso corrente. Depois, assinala as qualidades boas e más das especiarias e ervas, fornecendo ins-

truções sobre a sua adequada utilização. Ou seja, a fronteira entre a arte culinária e a arte farmacêutica, a dietética e a estética parece ser 

quase inexistente, levando a um equilíbrio natural e saudável.  

Na verdade, os livros de cozinha parecem ser apenas colecções de receitas, apresentando na maior parte dos casos, uma forma 

(literária) muito simples. Por si só, nunca poderiam ocupar um códice inteiro, o que justifica que tenham sido “arrumados” nos tratados médi-

cos. Bruno Laurioux, historiador da alimentação, defende que as receitas são uma cadeia de correcções pontuais na qual a natureza de cada 

elemento compensa o desequilíbrio criado pelo precedente para chegar, acima de tudo, a uma harmonia dos humores, absolutamente neces-

sária para o bem-estar do paciente.  

A culinária seria então vista como uma arte alquímica que modifica a matéria-prima para chegar a uma fórmula ideal. Nessa busca, 

médico e cozinheiro trabalhariam juntos para que um determinado regime alimentar fosse benéfico para cada doente. A Summula de prepa-

ratione ciborum et potuum infermorum, atribuída a Pedro Musandinus (que terá morrido cerca de 1200) enumera essencialmente os alimen-

tos que combatem a febre, demonstrando que estes não têm uma simples virtude preventiva mas sim um poder curativo.  

Em suma, a Gastronomia – que faz parte do património cultural universal - agrega e oferece experiências sensoriais únicas que pro-

movem a arte de estar à mesa. Hoje em dia, a parceria Alimentação / Medicina parece estar na moda. Mas se nos debruçarmos sobre os vá-

rios testemunhos que a História da Alimentação vai passando, chegamos rapidamente à conclusão de que Alimentação e Saúde têm zelado, 

ao longo dos séculos, pelo bem-estar do paciente. 

Margarida Esperança Pina 

NOVA/FCSH-IELT 

mepreffoios@fcsh.unl.pt 

Livros de cozinha: um contributo para a medicina medieval 

1 Laurioux, Bruno, Les livres de Cuisine médiévaux, Paris, Brepols, 1997, p. 13. 
2 Laurioux, Bruno, “La cuisine des médecins à la fin du Moyen Âge”, Maladies, Médecines et Sociétés, Approches historiques pour le présent, t. II, Paris, 

L’Harmattan, 1993, p. 136-148. 

mailto:mepreffoios@fcsh.unl.pt
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 Em qualquer contexto territorial, a singularidade e o consumo da cozinha local é pretexto para estimular a actividade e movimentos de 

pessoas. Nesta perspectiva, evidenciar o que é único é uma estratégia promocional que fortalece e agrega atractividade do território. A longo 

prazo, a sustentabilidade dessa estratégia depende sobretudo da imagem única com que cada território pretende explorar o seu nicho de mercado 

gastronómico. Desta forma, uma cozinha local preservada, no presente expressa as marcas de um património tradicional e cultural herdado e 

construído ao longo do tempo, que contribui, acima de tudo para uma experiência gastronómica com autenticidade e do saber popular. Na configuração atual da gastro-

nomia e consumo local, estão reunidos vários elementos que simbolizam uma personalidade territorial, quer na composição dos produtos gastronómicos, assim como, na 

distinção para emergir e incrementar a procura. No momento contemporâneo, se a singularidade dos territórios não se mantiver no futuro, o território perderá a singulari-

dade e atractividade que possui.  

Na prática, como é que os territórios tratam nos dias de hoje a questão da preservação e inovação da cozinha regional e local, como factor estratégico para a sustentabili-

dade? 

Na Europa e em particular em Portugal, merecem destaque associações de preservação das cozinhas locais realizadas pelas confrarias gastronómicas e báquicas. As 

confrarias são heranças do período medieval lusitano, aliadas a contextos contemporâneos no qual a idiossincrasia do povo retracta os saber-fazer de vida desse período 

histórico e cultural. Na sua génese, as confrarias, aludem à convivialidade e à vida grupal, em torno de vários interesses conjuntos, aceites por todos os confrades, nome-

adamente nos domínios do saber ser, saber estar e saber viver em comunidade. 

As confrarias actuais em território nacional, têm assumido um papel de propugnar e valorizar os hábitos alimentares que guardam semelhanças com matrizes históricas, 

onde o foco incide na “luta” pela dignificação e valorização da cozinha local e regional, assim como dos produtos endógenos sem repercutir a sua evolução natural, no 

que concerne aos métodos e técnicas, apresentação e formas de confecção. Em suma, as confrarias aglutinam diversos actores com propósitos idênticos, na medida que 

as confrarias têm sido parte integrante de um motor de desenvolvimento no seio das comunidades com identidades e singularidades em termos culturais e tradicionais 

que prestigia, os territórios associados. Neste sentido, ao aliar identidade, singularidade, tradição, cultura e inovação, as confrarias da pós-modernidade estão sintoniza-

das em busca de um consumidor territorial que agrega não só o produto gastronómico, mas também as diversas valências a ele associado como factor estratégico para a 

sustentabilidade.  

A Confraria Gastronómica do Alentejo (CGA), é exemplo ilustrativo de associações que defendem o património gastronómico, assim como outros elementos da simbo-

logia e cultura local no que concerne à sustentabilidade. Na estrutura estatutária da confraria, existem elementos simbólicos que remontam à época medieval, por exem-

plo, nas funções administrativas, e nos diversos órgãos sociais electivos, designados por Cabido Geral; Provedoria e Mesa de Averiguações respectivamente. Observa-

se, que no Cabido Geral existe a presença do Grão-Mestre, coadjuvado por dois secretários denominados de Escrivães, completa assim o Cabido Geral. A Provedoria 

da CGA, têm a função de administrar e representar a confraria, e a sua constituição é representada por cinco elementos um Provedor, um Chanceler; um Contador-Mor e 

dois Almotacés (e.g. Presidente; Secretário; Tesoureiro e dois Vogais). Quanto à Mesa de Averiguações, esta tem a finalidade de fiscalizar a Confraria (Conselho Fis-

cal), composta por três elementos, Averiguador-Mor e dois Almoxarifes, títulos atribuídos ao presidente e respectivos vogais da mesa. Paralelamente, junto da prove-

doria deverá funcionar um órgão de natureza consultivo designado por Conselho da Puridade que tem como função redigir pareceres a pedido dos Órgãos Sociais da 

Confraria, sem força vinculativa. Em articulação com a Provedoria, existem também duas figuras que têm funções de natureza protocolar designadas de Trinchante-Mor 

e Copeiro-Mor como por exemplo, apoiar a Provedoria, nos eventos gastronómicos e cerimónias de Entronização de novos Confrades.   

Relativamente à indumentária, esta é caracterizada pelo uso de um Gabão Alentejano sofisticado em verde-escuro, usado pelos trabalhadores rurais onde as cores têm a 

função simbólica e de simbiose com a cultura e tradição rural. Complementa o traje um chapéu mazantino típico usado outrora pelos lavradores do Alentejo, sobretudo 

quando montavam a cavalo. Nas senhoras o chapéu é tipo camponesa sofisticado. Uma insígnia em estanho que simboliza uma colher provadora ou provadeira artesanal 

talhada pelos pastores que executavam enquanto guardavam o gado, normalmente feita de azinho completa e caracteriza assim os confrades da CGA. No logótipo, estão 

representados alguns saberes e utensílios como o almofariz; o alguidar a colher provadeira e ao fundo a representatividade dos claustros conventuais que muito represen-

tam a doçaria típica e conventual do Alentejo. O animal o porco também está presente dada à representatividade que este produto tem na economia de subsistência no 

Alentejo. 

Aquando, no juramento os candidatos e/ou futuros confrades realizam na sua entronização na confraria, há a formalização de um compromisso pela preservação dos 

valores identitários e tradicionais da cultura.  

“Comprometo-me perante todos os presentes, a defender e difundir a Gastronomia Alentejana, pugnando pela sua autenticidade e 

dos produtos que lhe servem de base, aceitando, cumprindo e fazendo cumprir os estatutos da Confraria gastronómica do Alentejo”  

 Em suma, a Confraria Gastronómica do Alentejo revê-se numa questão de vanguarda da sociedade contemporânea, onde o assunto permanente é alvo dos interesses dos 

mais diversos segmentos sociais, aliados à tradição e inovação das práticas gastronómicas. O trabalho desenvolvido ao longo destes 25 anos de existência demonstra a 

importância na criação de mecanismos em prol do desenvolvimento, mas sobretudo no controle e processos de qualidade na produção gastronómica tradicional, mas 

também nos diversos movimentos confrádicos realizados, estabelecendo o intercâmbio com outras organizações congéneres, internamente como além-fronteiras, na 

procura de afinidades com o objectivo de dinamizar e proteger a cultura, autenticidade e a tradição gastronómica do Alentejo.  

Confrade/Almotacé Rui Amaral 

conf.gast.alent@sapo.pt  

mailto:conf.gast.alent@sapo.pt
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Ciclos de Produtos Endógenos do Alentejo 

 O Ciclo do Pão 

                                                                                                                                                 Parte 3 

A Gastronomia Alentejana e os ciclos produtivos endógenos, que lhe estão subjacentes, têm de e devem ser preser-
vados e divulgados enquanto factores 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 processo intermédio 
que o transforma em farinha, denominado de moenda ou moagem.                                                             

Moagem 

Para que os grãos de trigo “façam farinha” é necessária uma operação algo complexa, através da utilização de há-
beis e engenhosos processos para separar a “casca” do “endosperma”, com vista à obtenção da farinha.  

Basicamente o processo de moagem consiste em retirar o interior do grão (albúmen), do invólucro fibroso que 
constitui a parte exterior da cariopse, com o objectivo de os separar, procurando-se a obter o máximo de quantida-
de de farinha (branca / flor) com o mínimo de casca (sêmea), misturada, com o necessário equilíbrio entre a quali-
dade técnico-legal e a rentabilidade económica da operação. 

Noutros tempos e enquanto os moinhos foram o meio preferencial de produção da farinha necessária ao fabrico 
do pão, que era então a base da dieta alimentar, os Moleiros, quais artesões especializados no perspicaz aproveita-
mento da força motriz dos elementos renováveis (água e vento), na capacidade de esmerilar e picar as mós de pe-
dra e na arte de condução do integral funcionamento moinho, (Azenha, ou de Vento) tiveram ao longo de muitas 
décadas uma acentuada relevância social, não só pelas seu “engenho” técnico, mas sobretudo devido ao 
“engenho” da rentabilidade que conseguiam geralmente retirar do seu ofício fruto da cobrança das maquias (*), 
nas quais baseavam a economia da sua actividade. (*) Porção da farinha que o moleiro retirava para, quando moía 
trigo de outros, como compensação do seu trabalho. 

Também nesta matéria se verificou uma forte evolução tecnológica e profissional. 

Os moinhos artesanais deram lugar a complexos moageiros controlados informaticamente. As mós de pedra, são 
agora robustos cilindros metálicos,” estriados ou lisos” com temperatura controlada (de modo a preservar todas as 
características organolépticas dos produtos) e a arte e o engenho do moleiro são agora substituídos pela técnica de 
condução de complexos “diagramas” de fabrico. 

Eventualmente “complicou-se” inevitavelmente o que era simples em nome da evolu-
ção, da produtividade, da massificação e da globalização, porque em suma o processo 
de moagem continua sinteticamente assentar em 3 fases sucessivas e complementa-
res: Limpeza e Humidificação do cereal; Moenda ou trituração progressiva (até se 
atingir a granulometria micrométrica pretendida) e peneiração, com o objectivo de 
separar gradual e sucessivamente a casca (farelo / sêmea) do albúmen (farinha).  

Conforme as características físico - químicas da farinha pretendida e do tipo de pão 
que se pretende fabricar com a mesma, assim é a forma de condução do processo de 
moagem e o tipo de mistura de variedades do grão, ou das variedades de farinha, 
quando a moenda é feita a “singelo”(*) . 

(*)moagem de uma única variedade de trigo. 

Confrade/Chanceler   

José Joaquim Marques Casas-Novas 

conf.gast.alent@sapo.pt  

mailto:conf.gast.alent@sapo.pt
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O rei da cozinha na época do estio  
O tomate 

Lycopersicon esculentum Miller 
Família das Solanáceas 

 

 Muitos de nós podemos ser levados a pensar que pratos tipicamente de origem alen-
tejana, tenham as suas origens na época árabe ou mesmo Romana dado que esses povos ocu-
param o território durante muitos anos. De facto, foram povos que encheram de influência a 
nossa gastronomia.  A nossa açorda transporta-nos para essas ascendências. Mas, nem tudo 
tem essas raízes, e tal como o resto do que se passa no mundo, surgiram novidades e adita-
mentos ao nosso talento de cozinhar. 
 A gastronomia é uma arte evolutiva, onde o respeito pelo passado deve ser preserva-
do. Foram sendo introduzidos novos produtos ao longo da história à qual as viagens dos nossos navegadores quinhen-
tistas não só não são alheias como são mesmo responsáveis. Ninguém ignora que o uso de especiarias se deveu ao nos-
so atrevimento em rasgar os mares e descobrir outras civilizações, outros espaços, outros climas e, por conseguinte, 
outras plantas. A descoberta do caminho marítimo para a India, realizada sob o comando do navegador português Vas-
co da Gama durante o reinado do rei D. Manuel I, entre 1497-1498 trouxe enormes contributos para uma alteração de 
sabores e cheiros ao que se comia na europa nessa época. Os efeitos foram inúmeros e, inclusivamente, o uso de algu-
mas especiarias podiam até constituir-se como atributos de grau na hierarquia social. O uso de maior ou menor quanti-
dade de canela num prato, por exemplo, poderia ser revelador de maior ou menor riqueza, e chegou mesmo a ser usa-
do como símbolo de ostentação. 
 Segundo Isabel Maria Fernandes no seu trabalho ”Alimentos e Alimentação no Portugal Quinhentista”, realiza-
do em  2004 , as hortaliças e os legumes tinham referencia na dieta alimentar do português quinhentista, contudo no 
texto não encontrei qualquer referencia ao tomate, facto que, ajuda na compreensão da ideia de que este elemento, 
hoje tão importante no nosso sustento, apenas tenha chegado ás nossas cozinhas no sec. XIX. Podemos, pois, questio-
nar-nos sobre o porquê de tal facto já que se trata de um fruto tão saboroso, tão colorido e tão versátil, pois o seu uso 
vai dos paladares salgados ao doce e constitui-se como elemento carismático na dieta mediterrânica. 

 Carlos Azcoytia , estudioso da temática, escreveu em 2012 que o tomate é oriundo do continente Americano e 

terá sido encontrado  pelos navegadores ao chegar a estes territórios no seculo XVI, existindo até aos dias de hoje dúvi-

das e algumas rivalidades, pois os Chilenos atribuem a origem do tomate ao seu território mas, os Mexicanos e os Peru-

anos alegam os respetivos territórios como local primeiro para o surgimento selvagem deste fruto. Chegou à Europa 

vindo do Novo Mundo, através dos navegadores espanhóis e portugueses. O autor defende no seu trabalho a origem 

andina deste vegetal, e refere  ”Una de la primera noticia documentada sobre la existencia del tomate la tenemos, co-

mo no, de las crónicas de los españoles, en concreto de Bernal Díaz del Castillo el el que contaba como en el año 1538 

fue apresado por unos indios en Guatemala y se lo querían comer, a él y a sus hombres, en una cazuela aderezada con 

sal, ají y tomates. También este mismo conquistador cuenta sobre las antropofagias rituales de los aztecas en México 

preparando los brazos y piernas de sus vencidos con una salsa de chimole hecha de pimientos, tomates, cebollas silves-

tres y sal”. Durante muito tempo este fruto foi ignorado pelos invasores e na Europa era apenas acreditado como planta 

ornamental, não sendo consumido dado que era considerado como sendo venenoso. Durante o sec. XVII e XVIII não 

surgem praticamente referencias a esta cultura nem ao uso deste fruto como alimento, sendo que o primeiro livro que 

tem referência e que contém receitas de cozinha em que intervém o tomate data de 1692 publicado em Nápoles.  To-

mando Carlos Azcoytia, existem dois livros de culinária, publicados quase ao mesmo tempo, os quais falam de tomate. 

O primeiro deles é devido a Juan de la Mata, chefe de pastelaria da corte espanhola que em 1747 descreve no seu livro 

"Artes da pastelaria contendo todos os tipos de doces secos e líquidos, biscoitos, nogado, creme , bebidas geladas e de 

todos os gêneros, etc, com uma boa introdução para conhecer os frutos e servi-los crus", uma receita muito próxima ao 

que hoje é conhecido como salada de tomate, que diz: “Después de asados tres o cuatro tomates, y limpios de su pelle-

jito, se picarán encima de una mesa lo más menudo que se pueda, puestos en su salsera se les añadirá un poco de pere-

jil, cebolla y ajo, asimismo picado, con un poco de sal, pimienta, aceite y vinagre, que todo bien mezclado, e incorporado, 

se podrá servir”. Outro livro que fala sobre o tomate foi escrito em 1758 pelo frade e cozinheiro do convento de San Die-

go, em Aragão, chamado Juan de Altamiras e intitulado “Nuevo arte de cocina, sacado de la Escuela de la Experiencia 

Económica”, que nos encanta com uma receita, a primeira, como fazer um abadejo (peixe da família do bacalhau) com 

tomate, que quase nada mudou ao longo do tempo na sua  preparação e, que foi descrito da seguinte forma:  

         
   Ciclos de Produtos Endógenos do Alentejo 
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“Cortarás las raciones, lávalas bien, luego las cocerás, espu-
mándolas, ponlas a escurrir en una tabla, freirás cebolla y to-
mates con abundancia, compondrás las raciones en una vasija 
ancha, cubre la primera superficie de ella con las raciones, so-
bre la que echarás la cebolla, y tomate, perejil, y pimienta , ajos 
machacados; y de esta suerte irás prosiguiendo con las otras 
raciones, que de nuevo echarás, hasta llenar la vasija: echarás 
un poco de agua, cuanto baste a bañarlas, que den un par de 
hervores, lo sazonarás de sal: este no necesita de otra especia, 
por cuanto suple el tomate. Es así muy gustoso “.  
No sec. XIX, 1813, há um livro intitulado "Tratado de la Huer-
ta”, cujo autor foi Claudio Boutelou que nos dá pistas inestimá-
veis, não só do tipo de tomate plantado na Espanha, mas tam-
bém do seu desenvolvimento e consumo na Europa no início 
do século XIX.   
 A chegada do tomate a Espanha poderá ser assinalada 
pela presença deste fruto numa lista de compras do Hospital 
de La Sangre de Sevilha em 1608, não se sabendo se terá sido 
utilizado como curativo ou alimento dos enfermos. 

 Em Ingraterra, a primeira vez que este alimento aparece referido num livro de receitas foi em 
1758, mas mais como uma receita exótica do que como uma nova maneira de cozinhar, “A arte de 
cozinhar', escrito por Hannah Glasse através de uma receita intitulada “Como cozinhar abadejos à 
espanhola” (Carlos Azcoytia, 2012). 
 O mesmo autor menciona que a Revolução Francesa de 1789, com toda a sua crueldade, tor-
nou o tomate como um produto "quase" na moda por causa de sua cor, por ser vermelho como o 
sangue, tornando populares as receitas de saladas ou frituras de tomate, já famosas nas regiões do 
sul do país, sendo consumidas essencialmente pelo povo, tornando-se um distintivo da condição so-
cial, pois a nobreza considerava-o como um alimento ignóbil e prejudicial.  
 A primeira empresa a vender sementes de tomate nos Estados Unidos foi a Landreth Seed 
Company em 1784, mas a divulgação do consumo do tomate nos EUA surgiu como consequência da 
Guerra da Secessão, a Guerra Civil (1861-1865), onde a maioria dos combatentes eram jovens da zo-
na rural que até aí não tinham provado esta fruta e nas suas funções comiam-na enlatada. Depois da 
guerra eles levaram o gosto pelo tomate para as suas terras onde foi popularizado e assim nasceu o 
gosto para as receitas de sopas de tomate, saladas e molhos. 
 Quando eu vivia no monte, no Alentejo, a 30Km de Évora, há mais de 50 anos, havia na época 
do estio, uma boa horta com muita água que se tirava com uma cegonha e mais tarde por um motor 
a gasóleo e, onde o tomate era rei. E o meu pai não o considerava como fruta, mas sim como vegetal 
e foi nesta categoria que lá em casa sempre se tratou o tomate. Sei agora que esta questão inclusive 
nos meios académicos, não se encontra ainda consensualizada.  

  Mas, volto à horta para relembrar os sumos de tomate maduro que a minha mãe fazia para 

nos dar ao almoço. Não apareciam refrigerantes lá em casa. Aos lanches surgiam diversas compotas, 

entre elas a de tomate (aqui já era tratado como fruto) e resultava sempre de algum aproveitamento 

do tomate mais maduro. 
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  O tomate meio verde apanhava-se para 
fazer a salada na cozinha, mas por lá já se en-
contrava um alguidar de barro do Redondo, 
cheio de bom tomate, muito vermelho, para 
uma benévola tomatada com chouriço e touci-
nho frito ou noutros dias, carapauzinhos fritos 
com arroz de tomate. Se estava a minha avó, 
aparecia sempre um gaspacho com tomate mui-
to cortadinho que eu e a minha irmã apreciáva-
mos com muito vinagre. 
  Mas também se faziam os molhos para 
regar a carne picada ou uma torta de batata, 
coisa muito apreciada por todos por aquelas 
bandas. Eu, preferia o tomate recheado com 
carne. Isto para não falar das migas de tomate 
que eram de comer e chorar por mais. No adi-
antado da época, fazia-se o tomate soleado ou 
tomate seco ao sol. Esta era uma boa forma de guardar o tomate para o outono e inverno que se aproximavam.  
 Não havia no Alentejo horta que não tivesse tomate e como refere Josef Pla citado por Jorge Queiroz no 
seu livro Dieta Mediterrânica, “A cozinha é a paisagem posta na panela”. 
 No século XVIII e XIX, destas ou de outras formas, o tomate foi entrando na casa de cada um, ao ponto de 
ser um produto que hoje, nenhuma cozinha rejeita, sobretudo, as de locais longínquos como as da América Lati-
na ou as mais próximas, as da Europa, com os Italianos a serem porventura o povo que inicialmente mais laborou 
o tomate. Maria de Lurdes Modesto, no seu livro “Cozinhar com Vegetais”, no capitulo dedicado ao tomate, diz-
nos terem sido os Italianos os que mais cedo dele tiraram proveito acrescentando que foram eles quem mais tra-
balhou para obter inúmeras variedades e exemplifica com o tão conhecido tomate Roma ou tomate chucha 
(denominação atribuída devido à sua conformação). 
 O tomate é, pois, um fruto muito suculento, tem cor vermelha ou verde se não está maduro, mais ou me-
nos ácido, de diferentes tamanhos e com diversas aptidões que vão do seu uso em fresco ao transformado; em 
massa de tomate, tomate pelado, polpa de tomate, tomate soleado, molho de tomate ou mesmo o famoso Ket-
shup.  
 Fortunato da Câmara, no livro “Viver Portugal com o Mediterrâneo à Mesa“, menciona a seguinte elocu-
ção relativa ao tomate: “Ricos ventos soprados do Novo Mundo refrescaram a cozinha portuguesa e cuja influên-
cia  no sul do país lhe enriqueceu a sua personalidade de inspiração mediterrânica”. 
Eu, se me faltasse o tomate, não saberia o que cozinhar no Verão! 

 

Confrade 

Jesuína Rosalino 
Évora, 18 de Julho de 2019. 
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 ATIVIDADES da Confraria Gastronómica do Alentejo  2019 

   Janeiro  
   Canaviais 

 
 
 

A Provedoria esteve mais uma vez 

presente no 15º Provas dos vinhos, 

Sopas, Doces, Compotas e Licores no 

dia 26 de janeiro de 2019  

Terrugem  

WOORKSHOP  
A preparação “estrafega” do 
porco 

Realização de workshop de todos os trabalhos 

inerentes à preparação do porco, seguindo os 

métodos tradicionais da região, com os con-

frades e visitantes que assim o entenderem, a 

participar em cada uma das tarefas, com ex-

plicação simultânea. 
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ENCONTRO DE CONFRARIAS ENOGATRONÓMICAS DO ALENTEJO 

“Papel das Confrarias Enogastronómicas como Instrumento de Desenvolvimento 

Local e Regional” 

 

Em parceria com a Confraria da Moenga; Confraria dos Enófilos do Alentejo e a Con-

fraria Gastronómica do Alentejo, organizaram este ENCONTRO DE CONFRARIAS ENOGATRO-

NÓMICAS DO ALENTEJO no dia 23 de Fevereiro, estando presentes cerca de 10 confrarias, represen-

tando um número total de cerca de 100 confrades  

Fevereiro   
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 Março 

 

 

 No dia 30 de Março 

de 2019 a CGA partici-

pou mais uma vez no 9º 

Concurso da melhor 

Açorda em Portel. Parale-

lamente, organizamos em 

conjunto com o parceiro 

institucional, Câmara 

Municipal de Portel uma sessão debate sobre a reflexão da Carta Gastronómica do 

Alentejo.  

 Nesse mesmo evento, a Provedoria com o intuito de realizar mais uma activi-

dade de comemoração do XXV aniversário, fez também um lançamento de uma 

edição de 10 pacotes de Açúcar, que mais uma vez agradecemos à Delta Cafés e de 

um vinho comemorativo para assinalar esta data especial. 
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Abril 
Jantar na OviBeja 
 Decorreu no passado dia 27 de Abril o tradicional jantar da CGA na OviBeja, organizado 

pelos nossos confrades do núcleo de Beja, onde estiveram presentes cerca de 50 confra-
des. A intenção como tem sido hábito desenvolveu-se em torno das iguarias do borrego. 
Para iniciar assistimos a um workshop sobre a ovelha de raça campaniça promovido pelos 
associados e convidados da Sociedade Agrícola Vargas Madeira, Lda. Destacamos como 
prato principal a cataplana de borrego; borreguinhos de azeite; sopa de cabeças de borre-
go; pezinhos de coentrada de borrego; borrego à pastora com cogumelos; perna de borre-
go no forno sopa de cabeça de borrego, costeletas de borrego panadas; fritada de borre-
go, cachola de borrego. Para ultimar não faltam os doces tradicionais. Tudo isto “regado” 
com o nosso vinho comemorativo dos 25 anos do Monte da Capela. 

 
Maio 
Cabido da Primavera 
 
 Realizamos no dia 11 de Maio o Cabido da Primavera, que decorreu na cidade de Monte-

mor-o-Novo no teatro Curvo Semedo. Seguido de almoço no novo restaurante raízes do 
nosso confrade Francisco Malhão  
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Junho 
Dia Nacional da Gastronomia  
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No dia 9 e 10 de Junho a Confraria Gastronómica do Alentejo esteve presente no 
dia Nacional da Gastronomia que este ano decorreu na cidade de Viseu. Proporci-
onamos momentos de degustação com produtos oferecidos pelos nossos parcei-
ros, desde pão, queijos, azeite, enchidos, doces e vinhos, no qual já agradecemos 
publicamente na comunicação regional e local. Um agradecimento também à co-
municação do Diário do Sul que nos proporcionou graciosamente este aconteci-
mento. 


