
20 anos Gastronomia
Património Cultural

"Memória de Sabores"
Homenagens

Na ocasião de tão simbólica data como é o vigésimo aniversário da elevação da
Gastronomia Portuguesa ao estatuto de Bem Imaterial do Património Cultural de
Portugal, os municípios aderentes foram convidados a homenagear as suas
referências gastronómicas, que são motivo de orgulho pelo seu contributo passado e
presente para a herança cultural que é nesta data comemorada. 

Gastronomia e Vinho
Porque ninguem é feliz sozinho!



No concelho de Águeda, assinalamos o 20º aniversário da elevação da Gastronomia
Portuguesa a “Bem Imaterial do Património Cultural de Portugal”, com uma homenagem às
confrarias do município, que promovem de forma exemplar o que de melhor Águeda tem a

oferecer ao nível gastronómico e turístico.

A Confraria Enogastronómica Sabores do Botaréu, fundada em 2012, dá especial destaque
aos sabores de Águeda e divulga produtos e tradições. Honra, entre outros sabores, a

Lampantana, os Pastéis de Águeda e os espumantes.

A Confraria das Almas Santas da Areosa e do Leitão nasceu na Festa das Almas Santas da
Areosa que honra o galo assado com batatas e arroz de ervilhas e o Leitão, uma das 7

Maravilhas Gastronómicas.

A Confraria da Pateira nasce para honrar os peixes da Lagoa da Pateira de Fermentelos – a
maior Lagoa Natural da Península Ibérica. Entre os pratos desta gastronomia regional

poderemos destacar, pela sua originalidade, a Fritada de Peixe.

Águeda
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Assinalámos o 20º aniversário da elevação da Gastronomia Portuguesa a 
Bem Imaterial do Património Cultural de Portugal, com uma homenagem a todos os nossos
antepassados que defenderam e preservaram ao longo de várias gerações a raça Cachena,

permitindo assim aos seus contemporâneos certificá-la e perpetuá-la na História da
gastronomia portuguesa. 

Esta raça autóctone não é só sinónimo de iguarias distintas que aguçam o paladar há muitos
séculos. É uma marca identitária de um povo que percorreu vezes sem fim os territórios de

montanha e de vale deste concelho, numa simbiose centenária, quase milenar, que
aproximou Homem, animais e Natureza, numa relação eco sustentável que devemos

preservar e elevar.

Por fim, um agradecimento a todos os que hoje desempenham um papel importante para
manter viva esta raça e a sua carne, desde o produtor aos restaurantes locais que a

confecionam, dando a conhecer um produto diferenciador e com características únicas,
sem igual; um agradecimento igualmente especial para as associações, entidades e

particulares que articulam e controlam todo o processo produtivo, para que a qualidade e a
sustentabilidade estejam sempre garantidas. 

Bem hajam!

Arcos de Valdevez
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Assinalamos o 20º aniversário da elevação da Gastronomia Portuguesa a ‘bem imaterial do
património cultural de Portugal, com uma homenagem a: José Filipe de Jesus Ramalheiro.

“(…) As ‘Bruxas d’Arruda’ que fabricamos são um doce regional, criado em 1994, e o seu
aparecimento deve-se ao facto de as pessoas de fora procurarem um bolo regional sempre

que cá vinham e Arruda não tinha esse bolo ou doce regional… Como toda a gente sabe,
pelo menos cá na terra, havia e há a lenda da Bruxa de Arruda, que conta a história de uma
rapariga filha de um médico, que já tinha ido aos melhores médicos para lhe curarem a filha
e, desiludido, acabou por trazê-la à Bruxa de Arruda. Isto, como se vê, não tem nada a ver

com bolos ou doces.

Porém, quando o ano passado criámos esse doce regional, havia que lhe dar um nome que
de certo modo identificasse com o lugar onde tinha sido fabricado. Ocorreu-nos o nome
dessa lenda e não hesitámos: chamar-se-ia ‘Bruxas d’Arruda’ muito simplesmente. Foi a

forma, rápida e prática, de o ligarmos à terra onde nasceu. Mas a distinção entre uma coisa
e outra pode comprová-la quem abrir a embalagem desse doce regional. Em cada

embalagem juntamos um texto sobre a lenda de “A Bruxa d’Arruda”. Trata-se de um folheto
cedido gratuitamente pelos serviços de Turismo da Câmara Municipal de Arruda. (…) É feito

a partir da massa do bolo de noz. A diferença é dada pelo forno e com o recheio do doce.
Entra na sua composição a farinha, o açúcar, os ovos, o leite, o chocolate, a noz e a gordura

vegetal.”

Arruda dos Vinhos
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Assinalamos o 20º aniversário da elevação da Gastronomia Portuguesa a ‘bem imaterial do
património cultural de Portugal, com uma homenagem a: Florival Baioa Monteiro.

Florival Baioa Monteiro tem dedicado a vida a Beja e ao Alentejo, a causas e memórias.
Professor de História nunca deixou de divulgar a riqueza patrimonial, construída e

imaterial, que brilha sob a luz alentejana ao longo dos séculos. Em 1978 funda a Associação
de Defesa do Património de Beja que em muito contribuiu para a sensibilização da

comunidade para as questões do património e da memória histórica. Entre mui nobres
azulejos e ruínas arqueológicas, nunca deixou de cuidar da gastronomia tradicional. 

Ao longo de mais de quarenta anos foram vários os artigos que publicou em jornais locais e
regionais sobre a importância de recuperar algumas tradições gastronómicas, estimulando,
por exemplo, o uso de ervas aromática autóctones. Ao longo de várias décadas foi também

júri de vários concursos gastronómicos. Publicou dois livros sobre doçaria regional,
“Doçaria Conventual e Tradicional, 1996, e 1ª Feira de Doçaria Tradicional do Alentejo:
Receituário, 1995-1996. Foi o “Professor Baiôa” que estimulou a criação das primeiras

mostras e feiras de doçaria tradicional, organizadas pela ADPBeja, que tiveram um enorme
impacto local estimulando a abertura de novos espaços comerciais como As Maltesinhas, e

a adoção de alguma dos progressivamente esquecidos doces conventuais nas casas
gastronómicas de Beja.

Ao longo da sua vida tem sido um verdadeiro humanista, um guardião das gentes e das
tradições, percebendo que tudo se interliga, que a cultura e o património, assim como a
gastronomia, não são fragmentos distantes de um só azulejo, mas antes de um imenso

painel que não pode ser observado isoladamente.

Beja
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Assinalamos o 20º aniversário da elevação da Gastronomia Portuguesa a ‘bem imaterial do
património cultural de Portugal, com uma homenagem a Aristides de Sousa Mendes. 

 Cônsul de Portugal em Bordéus durante a 2ª Guerra Mundial, este natural de Cabanas
de Viriato, no Concelho de Carregal do Sal, deixou um vinco na história da humanidade ao

salvar milhares de judeus da perseguição nazi, através da passagem de vistos.

Homenageamo-lo, desta forma singela, mas sentida, pelo ato heroico, pelo enorme ser
altruísta, pela ousadia de desobedecer ao regime para salvar vidas, pela coragem de ser

diferente… Como diferente e única é a nossa Alheira com Pinhão, inovada a partir de um
produto tradicional português, enriquecido com um recurso endógeno que o

Fumeiro Flor de Sal tão bem soube potenciar e divulgar num evento que extravasa as
fronteiras concelhias – a Feira da Pinha e do Pinhão | Saberes e Sabores de Terras de

Carregal do Sal.

Carregal do Sal
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Desde há muitos anos que viajantes e turistas o compram às boleiras, que com os
seus açafates recheados de bolos dourados se tornaram figuras típicas da Vila de
Ançã, cuja presença nos mercados e feiras da região é habitual desde há muitas

décadas.
Assinalamos o 20º aniversário da elevação da Gastronomia Portuguesa a ‘bem

imaterial do património cultural de Portugal, com uma homenagem às Boleiras da
Vila de Ançã pela memória perpetuada, de geração em geração.

Cantanhede



Assinalamos o 20º aniversário da elevação da Gastronomia Portuguesa a ‘bem imaterial do
património cultural de Portugal”, com uma homenagem a Leonor Rosa da Silva. 

O fabrico do pão de ló de Margaride surgiu há 300 anos, primeiro como atividade
rudimentar; depois, com Leonor Rosa da Silva e com o surgimento da Fábrica do Pão de Ló
de Margaride, Leonor Rosa da Silva, Sucrs. Leonor foi entregue à ama Clara Maria, casada

com António Pinto, residente no lugar da Corredoura da freguesia de Margaride, tendo sido
acabada de criar por este em 1831.  O último, de três, casamento de Leonor foi com Joaquim

Luís da Silva, comerciante e um dos sócios da firma Silva &amp; Irmão. Leonor recebeu o
título de fornecedora da casa ducal de Bragança, em 1888, ainda pela mão do Rei D. Luis I.
Mais tarde Leonor enviou para o Paço uma “monstruosa rosca de pão-de-ló”, o que serviu
de mote para que o próprio Rei D. Carlos lhe atribuísse outro título, enviando ao Marquês
de Ficalho a nomeação de fornecedora da sua real casa e a autorização para poder colocar

no frontispício da sua casa as armas reais portuguesas. Leonor faleceu a 9 de julho 1898,
sendo sepultada no cemitério municipal de Felgueiras. 

Deve-se a Leonor Rosa da Silva, a visão, o empreendedorismo e o trabalho que tanto
prestigiou o pão de ló de Margaride, que é parte da história e da identidade cultural de
Felgueiras; o melhor pão de ló seco do País – com prestigio internacional; um produto

relevante para a economia local.

Felgueiras
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Homenageamos o Cozido do Canal Caveira, tradição existente desde há muitos anos na
região de Grândola. Prato rico e equilibrado e confecionado com produtos locais é exemplo
da imensa diversidade gastronómica do Concelho, onde os saberes e sabores do Atlântico

se cruzam com os aromas e produtos do interior.

Esta tradição perdura desde que a estrada nacional, o atual IC1 era a principal via de acesso
ao Algarve, contribuindo para o desenvolvimento de vários estabelecimentos de

Restauração locais, cuja aposta foi o tradicional Cozido à Portuguesa. Todos ali paravam, a
meio de uma viagem, para degustar uma refeição que se tornou na tradição de muitas

famílias e que ainda hoje perdura.

Assinalamos o 20º aniversário da elevação da Gastronomia Portuguesa a “bem imaterial do
património cultural de Portugal”, com uma homenagem a todos os Munícipes do concelho
de Figueira de Castelo Rodrigo, que com o seu trabalho contribuíram, ao longo dos anos,

para a preservação e promoção da gastronomia da região. 

Neste merecido destaque, englobamos não apenas os mestres e chef’s responsáveis pelas
receitas tradicionais e inovadoras, que preservam os aromas e sabores, mas também todos

os produtores/criadores e vitivinicultores do território, principais obreiros da criação
destes produtos de excelência

Figueira de Castelo Rodrigo

Grândola
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Assinalamos o 20º aniversário da elevação da Gastronomia Portuguesa a “bem imaterial do
património cultural de Portugal”, com uma homenagem a Maria Fernanda Inácio Viola, mais

conhecida pela Avó Fernanda, filha do primeiro proprietário, nascida e criada nesta casa, que
reavivou a receita do Arroz de Costela com Grelos.

Em 2019, em plena corrida para apuramento dos finalistas do programa da RTP1 “7
Maravilhas Doces de Portugal”, 8 doceiras locais aventuraram-se na hercúlea tarefa de

confecionar o maior Dom Rodrigo do mundo. 

Eugénia Militão, Zezinha Nascimento, Isabel Gonçalves, Filipa Militão, Marina Gonçalves,
Elisete Machado, Fátima Malveiro e Ana Furtado alcançaram a proeza de produzir um

magnífico Dom Rodrigo de 125,4 kg que entrou no World Guinness Records, elevando o
nome de Lagos e deste doce tradicional ao reconhecimento internacional.

O doce foi apresentado e oferecido na XXXII Feira Concurso Arte Doce, deliciando as
centenasde visitantes que por lá passaram.

Lagos

Loures
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A Pensão Magalhães teve origem num pequeno estabelecimento fundado em 1920, por D.
Conceição e seu marido, António da Silva Magalhães. Por volta dos anos 50, nasce, pelas
mãos de D. Ana Magalhães e sua mãe, o afamado Anho Assado com Arroz de Forno. Já na
década de 80, D. Aninhas, como era conhecida, passa o legado aos filhos e, hoje, a quinta

geração da família Magalhães continua a defender e divulgar o melhor da cozinha regional. 

Reconhecido por várias individualidades ligadas ao mundo da gastronomia, foi mote para a
criação da Confraria do Anho Assado com Arroz de Forno, confecionado pelo Chefe Marco

Gomes, no restaurante Oficina e apresentado na Igreja de Santa Maria, da autoria do
arquiteto Siza Vieira.

Marco de Canaveses
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Dois jovens empreendedores criaram um produto único e inovador. Produzido com o
generoso de mesmo nome, o Bombom de Moscatel de Setúbal assume a homenagem.

Um produtor de vinho, gerente de uma Sociedade Vinícola e proprietário de um Enoturismo,
Filipe Cardoso, anuiu na criação deste Bombom, que tem o formato ideal para ser saboreado
com um Moscatel de Setúbal. O desafio foi lançado por um mestre doceiro, Nuno Gil, com

provas dadas na confeção de doçaria e revitalização de receituário local.

Ambos, com fortes ligações à vila e ao concelho, pertencem a associações e entidades ligadas
às tradições e às memórias, como a Confraria do Moscatel de Setúbal, onde Filipe é grão-

mestre, e a Confraria Gastronómica de Palmela, onde Nuno assume a direção. 
Uma combinação vencedora em todos os sentidos!

Palmela
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Assinalamos o 20º aniversário da elevação da Gastronomia Portuguesa a ‘bem imaterial do
património cultural de Portugal, com uma homenagem aos: Restaurantes do concelho de
Redondo, por se encontrarem sempre na linha de apoio e divulgação da gastronomia do

concelho e da arte de bem servir e divulgar o que de melhor aqui se produz e confeciona.

Assinalamos o 20º aniversário da elevação da Gastronomia Portuguesa a ‘bem imaterial do
património cultural de Portugal, prestando homenagem ao casal Maria Helena Henriques e

José Henriques, verdadeiros Embaixadores da gastronomia portalegrense. Este casal deu um
contributo excecional para a divulgação e inovação dos pratos tradicionais de Portalegre e
deixou um legado muito relevante para a cidade na área da formação de profissionais do

sector da restauração ao longo da gestão de cinco dos mais importantes Espaços de
Restauração da cidade, “O “Plátano”, o “Alpendre”, o “Tarro”, o “Restaurante dos Assentos” e a

“Estalagem Quinta da Saúde”.

Com inúmeros prémios e distinções do sector, destaca-se a Medalha de Mérito Municipal,
grau Ouro atribuída em 23/5/2016 e a Medalha de Mérito Turístico, grau Bronze, por serviços
relevantes prestados ao Turismo, atribuída pela Secretaria de Estado em 27/4/87, sempre em

representação do seu Alentejo e da sua cidade, Portalegre!

Portalegre

Redondo
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Nascido em Santarém, em 1980, o chef Rodrigo Castelo desde cedo desenvolveu o gosto
pela cozinha, influenciado pelo seu pai. O sonho falou mais alto e o desafio levou-o a

colocar fim a uma carreira profissional na indústria farmacêutica e inaugurar o Taberna Ó
Balcão, em Santarém, em outubro de 2013.

Por instinto e curiosidade, tem vindo a desenvolver um consistente repertório
gastronómico de inspiração tradicional e regional, que o coloca na primeira linha da
cozinha e da gastronomia nacional. Tem levado o seu Ribatejo aos mais conceituados

eventos gastronómicos, nomeadamente o Festival Nacional da Gastronomia, em Santarém,
o Congresso dos Cozinheiros, o Peixe em Lisboa, o Sangue na Guelra, ou o Chefs on Fire,

entre muitos outros.

Dos numerosos prémios e galardões recebidos, destacam-se o ‘Bib Gourmand’ no Guia
Michelin Espanha e Portugal 2020, o prémio “Restaurante de Cozinha Tradicional” da

Revista Grandes Escolhas, em 2019, vencedor do “Troféu Portugal” promovido pelas Edições
do Gosto, 2018, “Garfo de Prata”, pelo guia “Boa Cama Boa Mesa 2018”, do Jornal Expresso,
prémio “Mesa Diária” 2017, atribuído pela “Mesa Marcada”, o primeiro lugar na categoria

“Restaurantes” no concurso “Revolta do Bacalhau”, em 2016, e o prémio “Melhor Cozinha de
Autor” e Medalha de Ouro no 6º Concurso de Iguarias e Vinhos do Tejo, 2016.

Assinalamos o 20º aniversário da elevação da Gastronomia Portuguesa a ‘bem imaterial do
património cultural de Portugal, com uma homenagem a Sr.ª D.ª Maria Alice Sequeira,

criadora do Pão-de-Ló de Rio Maior.

Rio Maior

Santarém
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A história das tortas de Azeitão é a história da Pastelaria Regional “O Cego”. Fundada em
1901 pela família de Manuel Rodrigues, de lá saíram não só as famosas tortas, mas também

os não menos apreciados Esses ou os queijinhos doces. 

O segredo das tortas tem passado de geração em geração e há quem diga que não há
nenhuma torta igual. Hoje em dia é gerida por José Augusto, que nos últimos 30 anos tem

trabalhado tanto em manter a tradição como em criar novas iguarias como os mémés
(feitos de massa filo, requeijão de ovelha e doce de ovos).

Assinalamos o 20º aniversário da elevação da Gastronomia Portuguesa a ´bem imaterial
do património cultural de Portugal`, com homenagem aos produtores de carne bovina e

aos produtores vinícolas do Concelho de São Vicente.

São Vicente

Setúbal
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Assinalamos o 20º aniversário da elevação da Gastronomia Portuguesa a bem imaterial do
património cultural de Portugal, com uma homenagem a uma grande empreendedora, D.

Maria Adelaide Rodrigues da Silva. 

Nasceu no ano de 1879, no Rio de Janeiro e veio para Torres Vedras residir com a sua tia-
avó, D. Joaquina Rodrigues que lhe ensinou a receita. Após o falecimento desta, “Mazinha”,

com 17 anos, assumiu o encargo de dar continuidade à “arte” de produzir esta pequena
iguaria e após o seu casamento com Álvaro Virgílio Fontes Simões, o negócio foi

amplamente dinamizado através de uma grande campanha publicitária e da abertura de
uma segunda fábrica em Sintra. Em meados do século XX, o Pastel de Feijão tinha-se

assumido universalmente como o doce de Torres Vedras.

Assinalamos o 20º aniversário da elevação da Gastronomia Portuguesa a ‘bem imaterial do
património cultural de Portugal, com uma homenagem a: José Quitério, eminente crítico

gastronómico, nascido em Tomar. Jornalista desde 1973, foi o fundador da Secção de
gastronomia do semanário Expresso. Tendo escrito e promovido a boa gastronomia

durante quatro décadas, sempre a referenciou como património cultural. 

Em 2015 foi laureado com o prémio “Universidade de Coimbra”. José Quitério destaca as
Fatias de Tomar do conjunto de doces tomarenses, referindo que “…mais que isto e mais
que tudo, são as Fatias de Tomar, outrora designadas Fatias da China, mas desde sempre

adstritas ao burgo templário. Uma criação excecional pela simplicidade de elementos e de
meios”.

Tomar

Torres Vedras
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Assinalamos o 20º aniversário da elevação da Gastronomia Portuguesa a ‘bem imaterial do
património cultural de Portugal, com uma homenagem a: Chefe Silva. Os eventos

gastronómicos eram ainda uma novidade no concelho de Vila de Rei e, logo à primeira
iniciativa, poder contar com o apoio de tão ilustre nome na arte de bem cozinhar foi, não só

um sucesso, mas um enorme orgulho que motivou todos os participantes a dar
continuidade a este tipo de iniciativas e a exaltar um património cultural local tão rico
como é a gastronomia Vilarregense. O Chefe Silva marcou uma nova geração, em que a

culinária deixou de ser encarada como uma tarefa exclusivamente feminina e sem grande
profissionalismo ou valor. A arte entrou nos rituais dos cozinheiros e os pratos passaram a

ter um “nome”, uma “marca”.

Vila de Rei
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Como refere Maria Adelaide Salvado num texto datado de 1985 “avieiros nos finais da
década de 50” … A busca de uma vida melhor durante o Inverno, obrigou-os a procurar

outras paragens. Quando o mar lhes nega o pão, partiam para longe. E o Tejo com a
abundância de espécies lucrativas… o sável prometia riqueza e desde sempre foi o fulcro

atrativo desta corrente migratória movida pelas incertezas da vida do mar.

Assim foram surgindo pequenas aldeias de pescadores Avieiros, como é o caso de Vila
Francade Xira, Alhandra e Povoa de Santa Iria. No início, ficavam nos meses de Inverno a
percorrer o Tejo e a suportar uma vida que era dura e difícil. Na época de vaivém entre a
praia e a lezíria, moravam nas pequenas embarcações de proa alta, quer durante a faina,
quer acostados. O barco era o berço, a oficina e a tumba. A mulher era mãe e esposa e

também “camarada” do pescador. Remava e controlava o barco enquanto o homem lançava
as redes e ajudava também no concerto do barco. Após a pescaria, iam de freguesia em

freguesia com a canastra à cabeça, para vender o peixe, descalças sobre a geada ou debaixo
de sol escaldante. A defesa desta receita é também a defesa da memória destas gentes do

rio.

Vila Franca de Xira
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Vila Nova de Foz Côa

O agricultor da região do Douro Superior escolheu estas encostas para instalar os seus
amendoais como forma de evitar as geadas e de aproveitar os solos mais pobres onde

poucas espécies conseguiriam produzir, proporcionando a esta planta, uma produção de
frutos com sabor impar e que transmite à doçaria um paladar único e inconfundível. Deste

modo, contribui para a criação do espetáculo invulgar que anualmente ocorre nestas
paragens quando os amendoais se enchem de flores, ficando os montes como que

salpicados de neve.
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