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Viseu, senhora da Beira
eternamente bonita.

Fidalga e sempre romeira
de uma beleza infinita.

Numa das mãos o Rosário
na outra o fuso a bailar,

ao longe a voz do Hilário
cantando o fado ao luar.

Viseu, linda cidade-museu...
Onde Grão Vasco nasceu,
um génio de pintor nato.

Alvor de um lusitano valor,
desse General  Pastor

que se chamou Viriato.

Viseu, das serras erectas
como um castelo roqueiro.
És musa de alguns poetas
como foi Tomás Ribeiro.

Ai, como eu gosto de vê-la
branca de neve e até,

sulcando a Serra da Estrela, 
de tamanquinha no pé.

Viseu, Senhora da Beira
R

ef
rã

o

Refrão
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A resiliência e orgulho nas origens e passado português 
são um marco identitário que distingue as comunidades 
lusas espalhadas pelo Mundo. As portuguesas e portu-

gueses que encontraram noutras paragens, como no Brasil, um 
caminho de vida que os afastou da terra natal, esbatem a dis-
tância com a celebração dos valores beirões, com a preservação 
da memória dos seus antepassados e com a valorização da cul-
tura e das tradições que (n)os unem.

A comunidade que se junta em torno da Casa de Viseu do 
Rio de Janeiro é um exemplo único, com a solidez das suas tan-
tas décadas, de dedicação ao convívio e celebração dos valores 
identitários da Beira Alta e da região de Viseu.

A partir de Portugal, é um orgulho olhar para o percurso e 
feitos da nossa comunidade no Rio de Janeiro, uma satisfação 
reconhecer o trabalho de ilustres embaixadores da Beira como 
António Cardão, Flávio Martins ou José Ernesto, e uma honra 
poder celebrar mais um aniversário da Casa de Viseu.

No ano em que Viseu é a cidade europeia do folclore, é com 
entusiasmo que vemos a Confraria Grão Vasco aprofundar os 
laços com a Casa de Viseu do Rio de Janeiro e, em conjunto, 
celebrar as tradições e valores que forjaram as notáveis gentes 
da Beira.

A todos um abraço e o meu bem haja!

Almeida Henriques
Presidente da Câmara Municipal de Viseu

Mensagem do Presidente  
da Câmara Municipal de Viseu
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Obrigado a toda a direção (atual e antiga) e a todos 
aqueles que, de alguma forma, ajudam a manter viva 
esta ligação Distrito de Viseu – Rio de janeiro.

Neste 52.º aniversário da Casa do Distrito de Viseu no 
Rio de Janeiro não podia deixar de endereçar uma pala-
vra de agradecimento a todos aqueles que mantêm bem 

viva esta relação entre o distrito de Viseu e o Rio de Janeiro. A 
todos aqueles que levam os nossos costumes e a nossa região 
pelo mundo fora.

A história dos nossos países tem raízes profundas, ligações 
únicas. Somos países irmãos e isso sente-se quando os portu-
gueses emigram para terras brasileiras e quando os brasileiros 
vêm tentar uma vida melhor no nosso país. As nossas regiões 
refletem-se nessa história e nesse sentimento de companheiris-
mo e de amizade. 

Certamente que os nossos emigrantes, os antigos e os atuais, 
sentem exatamente isso - em muito graças ao trabalho desen-
volvido pela Casa do Distrito de Viseu.

Por isso, volto a agradecer à atual direção, ao seu presidente 
Alcídio Tomé Morgado, a António Cardão, Embaixador da Con-
fraria de Saberes e Sabores da Beira, “Grão Vasco” e membro 
da direção da Casa de Viseu e ao antigo presidente Flávio Mar-
tins - atual Presidente do Conselho da Diáspora Portuguesa no 
Mundo – muito obrigado a todos pelo trabalho desenvolvido.

Queria ainda deixar um agradecimento a Nelson Almeida, 
mangualdense, empresário de sucesso e amigo pessoal, também 
ele um verdadeiro embaixador da Beira no Rio de Janeiro e no 
Brasil, há mais de 5 décadas. E mais um agradecimento especial 
ao Professor José Ernesto, almoxarife da Confraria Saberes e Sa-
bores da Beira Grão Vasco pela divulgação dos nossos costumes 
tradições e gastronomia da Beira Alta, em todo mundo não só 
no Brasil, mas também um pouco pelo Mundo.

Bem-haja a todos e muitos parabéns, uma 
vez mais, à Casa do Distrito de Viseu no Rio 
de Janeiro.

Um abraço,
João Azevedo

Presidente da Câmara Municipal de Mangualde

52.º Aniversário da Casa do Distrito de Viseu  
no Rio de Janeiro
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Mais uma Entronização a reafirmar bem viva a Casa de 
Viseu no Rio de Janeiro! Parabéns, a todas, a todos e 
a cada um dos seus membros! Viseu também é a Se-

nhora da Beira, aí, no Rio de Janeiro! Com honra e com direitos 
de cidadania de primeira, como me apraz dizer, lembrando o 
Vosso amor à Terra que vos viu nascer e Àquela que vos ado-
tou, com o mesmo amor de Mãe. Sim, Viseu também escreve 
e traduz a Vossa Casa no Rio de Janeiro, seja na bela Cidade 
Maravilhosa, seja na belíssima Sede Campestre!

Por mais uma vez vos lembrar e me aproximar de Vós, atra-
vés da boleia desta excelente embaixadora que é esta Confraria, 
quero desejar, do coração, um muito feliz aniversário, dando-
-Vos amigos e sinceros “parabéns a você!”

Que Maria Imaculada, Vossa Mãe e Padroeira, Vos proteja e 
abençoe e, a cada uma e a cada um, ajude a caminhar feliz nos 
caminhos da vida, sempre trilhando paz e amor, numa bela e 
feliz fraternidade!

Daqui, de Viseu de Portugal – CASA referência para todos 
nós – um abraço de muita união, formulando os melhores votos 
de felicidades para todos quantos sentem SUA a Casa de Viseu 
do Rio de Janeiro.

 VISEU, 13 de Junho – dia de Santo António – de 2018.

Bispo Ilídio Pinto Leandro, 
Vosso irmão e amigo.

 

Parabéns, Casa de Viseu!
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No próximo mês de julho, a Confraria dos Saberes e Sa-
bores da Beira “Grão Vasco” atravessa, uma vez mais, 
o Atlântico para no dia 15, assinalar a IV Entronização 

que decorrerá na Casa do Distrito de Viseu no Rio de Janeiro.
Ao longo da sua existência, a Casa de Viseu no Rio de Janei-

ro tem desenvolvido um trabalho excecional de apoio aos com-
patriotas que deixaram Portugal em busca de novas oportunida-
des, mas tem também desenvolvido um papel importantíssimo 
na divulgação da cultura beirã, dos seus usos e costumes, das 
festas e tradições portuguesas em Terras de Vera Cruz.

Também a Confraria Grão Vasco centra a sua atividade na 
preservação e divulgação da cultura da nossa região, promoven-
do assiduamente eventos que proporcionam a convivência en-
tre os confrades, tendo sempre presentes os saberes e os sabores 
da nossa Região.

Assim, saudamos a Confraria Grão Vasco por mais esta ini-
ciativa junto da nossa Diáspora e cumprimentamos a Casa do 
Distrito de Viseu no Rio de Janeiro pelo esforço para manterem 
vivos os laços às origens, à nossa Beira.

Nesta ocasião, não podemos deixar de nos associar à inicia-
tiva da Confraria, endereçando aos nossos emigrantes, especial-
mente aos Viseenses, uma saudação muito especial.

Um abraço amigo,

José Mota Faria
Presidente da Assembleia Municipal de Viseu

IV Entronizacão 
Confraria dos Saberes e Sabores da Beira

Casa do Distrito de Viseu no Rio de Janeiro
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Desde há alguns anos que a Confraria de Saberes e Sabo-
res da Beira, “Grão Vasco”, se lançou na aventura da in-
ternacionalização, aproximando-se fundamentalmente 

dos muitos e muitos portugueses que vivem por esse Mundo 
fora. Foi e é um trabalho meritório que leva Portugal e, mui-
to particularmente, a região de Viseu, até várias cidades onde 
vivem significativas comunidades beirãs. Tenho dito e repeti-
do vezes sem conta que Portugal só tem a ganhar se fizer este 
esforço de se virar para o exterior, começando exatamente por 
aqueles que são tão portugueses como nós, os que cá vivemos. 

Sendo a Confraria de Saberes e Sabores da Beira, “Grão Vas-
co” uma tertúlia que divulga e valoriza tradições e costumes 
da área de Viseu e da Beira em geral, não há dúvida que a sua 
ação se ajusta à vivência de cada uma das nossas comunidades 
e favorece a sua interação com as sociedades de acolhimento, 
onde, amiúde, há agremiações idênticas. 

Fico assim muito satisfeito por o Rio de Janeiro ser um local 
de forte implantação do espírito da Confraria Grão Vasco, na 
certeza de que a Casa de Viseu e a generalidade da Comunida-
de saberão retirar desta iniciativa as mais valias indispensáveis 
para a sua valorização. 

Parabéns à Confraria pela realização da sua IV Entronização 
em terras de Vera Cruz, formulando votos dos maiores sucessos 
para ela e para a Casa que tão bem a acolhe.

Viseu, 20 de junho de 2018

José Cesário 
Deputado à Assembleia da República 

A Confraria Grão Vasco no exterior
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“Terra de gente simpática e hospitaleira” será por cer-
to esta, uma das muitas recordações que se guarda 
do Centro de Portugal.

Exímia na arte de bem receber os seus visitantes, com uma 
hotelaria personalizada e de qualidade, esta região guarda sá-
bios saberes e segredos de uma gastronomia primorosa e apri-
morada, como é da sua tradição.

De facto, uma das mais emblemáticas tradições da Beira será 
certamente a sua gastronomia: ancestral, identitária, histórica, 
memorável, diversificada, diferente, saborosa, única.

Estamos certos, portanto, que as terras beirãs conseguem 
tipificar-se como um forte produto turístico, assumindo-se no 
nosso imaginário, como uma terra de profundíssimas tradições, 
enraizadas numa cultura que parece fazer nascer a determinada 
singularidade que caracteriza as suas gentes.

É, por isso que, com enorme orgulho e satisfação, o Turismo 
Centro de Portugal se congratula com a realização da IV En-
tronização da Confraria de Saberes e Sabores da Beira, “Grão 
Vasco”, na cidade do Rio de Janeiro.

Acreditamos na experiência de quem trabalha orgulhosa e 
freneticamente em prol da preservação e divulgação da cultura 
tradicional da Beira, do seu património gastronómico e enófilo, 
tirando partido das vantagens das parcerias, da internacionali-
zação, do associativismo.

É, por isso, que endereçamos os nossos parabéns e maiores 
agradecimentos às Confrarias das Câmaras de Viseu e do Rio 
de Janeiro, frenéticas na dinamização da nossa cultura, música, 
gastronomia e tradições populares.

Desejamos momentos especiais a todos os Confrades e Co-
mendadores presentes na IV Entronização da Confraria de Sa-
beres e Sabores da Beira, “Grão Vasco”, no Rio de Janeiro.

Bem-haja a todos!

Pedro Machado, Dr.
Presidente da Turismo Centro Portugal

Mensagem do Presidente 
da Turismo Centro Portugal
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É especial para minha vida fazer parte da ilustre Confraria 
de Saberes e Sabores da Beira-Grão-Vasco. Foi difícil, se-
gurar a emoção ao ser entronizada como comendadora, 

na minha querida Casa de Viseu, sob o olhar atento do meu 
amado e saudoso marido Gerson Bergher. Acentua a dimensão 
da responsabilidade o fato de representar 31 mil cidadãos que 
me honraram com seu voto, e de amar a cidade do Rio de Ja-
neiro que me acolheu, mas que em nenhum dia de minha vida 
me fez esquecer o meu lindo Concelho de origem, Penalva do 
Castelo, hoje produtor de excelentes vinhos e do famoso queijo 
da serra. Falar de gastronomia, de arte, lembrando o pintor re-
nascentista Vasco Fernandes, o Grão - Vasco, e falar de música, 
é manter vínculos poderosos com nossas raízes, conscientes de 
que, à medida que Portugal se agiganta como destino de lazer 
e cultura, a nossa região estará junto ou mesmo à frente dessa 
trajetória.

Teresa Bergher
Vereadora da Câmara do Rio de Janeiro

Dra. Teresa Bergher, Vereadora da Câmara do Rio de Janeiro, de visita à Câmara Municipal 
de Penalva do Castelo, sua terra natal, em abril de 2017, acompanhada pelo Presidente 
da Câmara, Francisco Carvalho, vereadora da Cultura, Dra. Lucília Santos, e Prof. José 
Ernesto, da Confraria.

Mensagem da Vereadora
da Câmara do Rio de Janeiro
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Aos dezanove dias do mês de Abril do ano 2002, sob o 
patronato do grande pintor viseense renascentista Grão 
Vasco, nasceu em Viseu a Confraria de Saberes e Sabores 

da Beira “Grão Vasco”, uma nova agremiação cultural que visa 
a recolha, preservação e divulgação da cultura tradicional da 
Beira, em todas as suas vertentes.

A Confraria de Saberes e Sabores da Beira “Grão Vasco” tem 
vindo a desenvolver actividades que honram o compromisso as-
sumido há dezasseis anos aquando da sua criação. As iniciativas 
centram-se essencialmente na vertente cultural, onde salienta-
mos os Capítulos Temáticos, as publicações várias, a atribuição 
dos prémios Beirão de Mérito a entidades e personalidades que 
se destacam em diferentes áreas culturais, desportivas, sociais, 
as Entronizações, entre outras.

De há uns anos a esta parta a solidariedade tem sido, tam-
bém, uma das vertentes a que nos dedicamos. Apoiar os mais 
desfavorecidos é, a nosso ver, um dever de todos.

Actualmente a Confraria é composta por mais de 400 ele-
mentos, entre Confrades e Comendadores de origem beirã es-
palhados por todo o país e estrangeiro. 

No que diz respeito aos Comendadores, gostaríamos de refe-
rir alguns Embaixadores dos PALOPS, que com reconhecimen-
to e satisfação, aceitaram o convite para fazerem parte desta 
já grande família. De salientar ainda as relações de amizade e 
cooperação que a Confraria tem com as embaixadas dos Emi-
rados Árabes Unidos, do Iraque, do Brasil e da Indonésia em 
Portugal.

Graças a todo o trabalho com as comunidades portugue-
sas além-fronteiras, a Confraria está, neste momento, repre-
sentada em 22 países e tem cinco confrarias irmãs em quatro 
pontos diferentes, nomeadamente a Confraria de Saberes e 
Sabores da Beira “Grão Vasco”, da Casa do Distrito de Vi-
seu no Rio de Janeiro; a Confraria de Saberes e Sabores de 
Portugal, em Zurique; a Confraria de Saberes e Sabores de 
Portugal da Casa das Beiras de Toronto, no Canadá; a Con-
fraria Saberes e Sabores Luso Amazónicos de Manaus, no 
Brasil, e a Confraria de Saberes e Sabores de Portugal na 
Suíça Francófona.

Mensagem do Almoxarife da Confraria
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Esta forte ligação à Diáspora Portuguesa teve como motor de 
arranque o ano de 2010 e a I Entronização da Confraria de Sabe-
res e Sabores da Beira “Grão Vasco”, na “Cidade Maravilhosa”.

Na Casa do Distrito de Viseu encontrámos, então, um nú-
cleo de beirões fortemente arreigados às suas origens, aos usos 
e costumes da sua terra natal e onde a Saudade ‘sobressai’ nos 
mais pequenos gestos e manifestações. Mitigar esta saudade foi 
um dos propósitos que moveu a Confraria-mãe a estreitar os 
laços com estas comunidades portuguesas além-fronteiras.

Gostaríamos de deixar aqui uma palavra de amizade ao nos-
so embaixador, confrade e amigo António Cardão, por todo o 
empenho e dedicação que manifestou, desde a primeira hora, 
nesta parceria e neste estreitar de laços entre a Casa de Viseu 
e a Confraria; ao nosso confrade e amigo Flávio Martins, ex-
-Presidente da Casa de Viseu, o nosso bem haja por toda a co-
laboração, disponibilidade e amizade com que sempre tratou 
com a Confraria mãe,  e, também, ao Alcídio Morgado, Presi-
dente da Casa de Viseu, gostaríamos de deixar o nosso abraço 
e formular votos dos maiores sucessos no excelente trabalho 
que tem vindo a realizar, desejando continuar a aprofundar as 
relações institucional e pessoais entre as instituições que cada 
ambos representamos. 

Aos restantes membros dos corpos sociais da Casa de Vi-
seu e a todos os confrades da Cidade Maravilhosa enviamos, à 
moda beirã, um abraço de arromba costelas.

Após largos anos de amizade e representação recíproca, as-
sistimos hoje com grande satisfação ao IV Capítulo Geral de 
Entronização da Confraria de Saberes e Sabores da Beira “Grão 
Vasco” da Casa de Viseu. É, pois, com muita honra que aqui 
estamos e formulamos votos dos melhores sucessos na conti-
nuidade da preservação, defesa e divulgação da nossa cultura 
em terras de Vera Cruz.

José Ernesto Pereira da Silva
O Almoxarife da Confraria de Saberes  

e Sabores da Beira, “Grão Vasco”,
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Neste importante momento em que se está a realizar a IV 
Entronização da Confraria de Saberes e Sabores da Bei-
ra, Grão Vasco, no Rio de Janeiro, o Conselho Consul-

tivo da Confraria de Saberes e Sabores da Beira, “Grão Vasco” 
congratula-se por mais esta Entronização no Brasil, apresentan-
do os mais respeitosos cumprimentos à Confraria de Saberes e 
Sabores da Beira, Grão Vasco, no Rio de Janeiro e todos os seus 
Confrades, em Terras de Vera Cruz.

 Saudamos, em particular, os novos confrades, esperando de-
les uma excelente cooperação, empenhada participação na vida 
confrádica e que sejam verdadeiros   mensageiros na divulgação 
da cultura, da gastronomia, dos produtos e das tradições por-
tuguesas, particularmente beirãs o que, por certo, contribuirá 
para um sentimento de maior proximidade com as suas origens.

 A importância das confrarias na sociedade portuguesa  é  
um dado inegável e sobejamente conhecido por todos -  são 
cultura viva que os confrades transportam ao  longo dos tem-
pos mas também  são  centros  dinamizadores e promotores 
de produtos regionais e tradicionais  de que podem  resultar 
mais valias  para todos os agentes envolvidos e  para as  regiões 
produtoras – o que a Confraria de Saberes e Sabores da Beira, 
“Grão Vasco”, presente em mais esta entronização no Brasil de-
monstra ter vindo, com mestria , a fazer nos cinco  cantos do 
Mundo contribuindo, de forma exemplar,  para a aproximação 
com a  Diáspora Portuguesa .

Após este importante marco na vida confrádica da Confraria 
de Saberes e Sabores da Beira Grão Vasco, a ter lugar em 15 de 
Julho de 2018, outros se seguirão, noutros lugares do mundo 
onde haja Comunidade Lusófona.

Renovando, neste importante momento, as nossas felicita-
ções a todos os novos Confrade, desejamos   à Confraria de 
Saberes e Sabores da Beira, Grão Vasco, no 
Rio de Janeiro os maiores sucessos.

João Garcia Mendes
Presidente do Conselho Consultivo da Confraria

                 

Mensagem do Presidente  
do Conselho Consultivo da Confraria
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Quando estamos na Casa do Distrito de Viseu, no Rio de 
Janeiro, sentimo-nos como estando em casa, acrescido 
de um renovado espírito patriótico, contagiados pelos 

nossos irmãos Portugueses, deslocados no Rio de Janeiro. 
A Bandeira Portuguesa tem um significado mais profundo, 

assim como a Portuguesa quando cantada em Terras de Vera 
Cruz.

A experiência vivida aquando da primeira Entronização fi-
cará na minha memória para sempre. O orgulho que os novos 
Confrades sentiram ao serem investidos Cavaleiros da Confra-
ria de Saberes e de Sabores da Beira “Grão Vasco”, foi como se 
um pedaço de terra Portuguesa tivesse sido transportada até lá 
naquele momento.

Vai realizar-se no próximo dia 15 de Julho o IV Capítulo de 
Entronização. Mais de uma vintena de novos Confrades pas-
sarão a fazer parte desta grande família Confrádica. É muito 
bonito ver como os valores são promovidos e sentidos.

A Confraria de Saberes e de Sabores da Beira Grão Vasco 
tem muito orgulho em ter esta parceria com a Casa do Distrito 
de Viseu no Rio de Janeiro. Estou certo que o mesmo orgulho 
é sentido no Brasil por pertencerem à Confraria mais Interna-
cional de Portugal.

Portugal conta sempre convosco.
Esperamos vê-los em Viseu, a melhor Cidade de Portugal 

para viver. 

José Lopes Coelho
O Conferente da Confraria 

Mensagem do Conferente da Confraria
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Já se passam 8 anos da primeira entronização da Confraria 
Saberes e Sabores da Beira Grão Vasco, num braço forte 
criado no Rio de Janeiro.
Esta é a quarta entronização. Aglomeramos pessoas das mais 

diversas atividades, numa irmandade que traz para a comuni-
dade Lusíada, uma riqueza de pensamentos e opiniões do que é 
experimentar a vida de emigrante.

Indo ao detalhe, estamos com a nossa base, acoplada à Casa 
do Distrito de Viseu do Rio de Janeiro que, acolheu e valorizou 
os ideais confrádicos.

Representamos e, divulgamos uma região que nos é muito 
cara.

Viseu como Cidade é visitada e admirada por todos. Se não 
fosse ela a qualidade de vida invejável a qualquer forasteiro.

O Distrito com a diversificação de seus Municípios, traz uma 
riqueza de imagens que enchem os olhos, quando visitados.

O Povo beirão, tem em seu bojo a capacidade do bem rece-
ber.

A Confraria, aposta em mais uma entronização e, desta vez 
serão em torno de 20 entronizados.

Com isso, nosso sentimento é de que a cada vez, sentimos 
um orgulho maior, de poder contribuir com a divulgação dos 
Saberes e Sabores regionais, deixando agua na boca e, entusias-
mos de mais visitas à região.

Deixo aqui meu agradecimento a todos, os que fazem parte 
da organização. Enfim, a todos os Confrades espalhados pela 
Diáspora.

Nosso agradecimento ao Almoxarife José Ernesto, figura in-
cansável na condução e propagação de nossas tradições pelos 
quatro cantos do Mundo.

Cá vos esperamos nos dois dias de programação.

Dia 14/07/2018: Comemoração do quinquagésimo segundo 
ano de fundação da Casa de Viseu do RJ.

Dia 15/07/2018: Dia festivo onde, além da comemoração do 
aniversário, será realizada a cerimônia de entronização.

Após esse ato, será servido o almoço típico regional.

Mensagem do embaixador da Confraria  
em terras de Vera Cruz
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Durante a tarde, teremos conjunto para baile e, apresenta-
ção do Rancho Folclórico da Casa de Viseu que, pela sua auten-
ticidade na defesa do folclore e etnografia regional, é filiado á 
Federação de Folclore Português.

Sejam todos bem vindos
 
Atenciosamente,

António de Almeida Cardão
Embaixador da Confraria 

Saberes e Sabores da Beira, “Grão Vasco”
em terras de Vera Cruz.

Presidente do Conselho Consultivo  
da Casa de Viseu

Entronização na Casa do Distrito de Viseu no Rio de Janeiro 
em 24/03/2013
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Durante as comemorações do 52º aniversário da CASA 
DO DISTRITO DE VISEU, realizaremos mais uma 
Entronização da Confraria Saberes e Sabores da Beira 

“Grão Vasco” e temos a certeza que será uma afirmação dos 
laços que nos unem. Eventos como esse têm importância não 
apenas social mas cultural, pois é mais uma afirmação da preo-
cupação estatutária da nossa Associação em manter-se como 
digna representante no Brasil do passado, do presente e do fu-
turo da região que representamos. 

Desde 2010, quando a primeira Entronização da Confra-
ria foi realizada em nosso clube, são mais de 80 confrades e 
confreiras e, além disso, são mais de 80 novos divulgadores da 
CASA DO DISTRITO DE VISEU em Portugal ou divulgadores 
do nosso Distrito no Brasil. Nessa representação recíproca é 
que reafirmamos e consolidamos os laços afetivos, culturais e 
sociais que nos unem.

Portanto, agradeço a todos que colaboram e colaboraram 
para que isso permaneça e continue a produzir boas relações 
pessoais e institucionais entre os nós. Muito obrigado!  

Alcídio Tomé Morgado
Presidente da Diretoria Administrativa da

Casa de Viseu no Rio de Janeiro

Mensagem do Presidente
da Casa de Viseu

Primeira Entronização 
na Casa de Viseu no 
Rio de Janeiro em  
7 de março de 2010
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A propósito da IV Entronização da Confraria Saberes e Sa-
bores da Beira – Grão Vasco, da qual orgulho-me em ser 
integrante, a realizar-se no Rio de Janeiro, em julho de 

2018, destaco a importância de ações desse quilate no âmbito 
das nossas Comunidades que vivem no estrangeiro.

Mesmo que estejamos a falar de uma Comunidade plena-
mente integrada no país de acolhimento (neste caso o Brasil), 
ações como essa têm em si não apenas aspectos sociais, mas 
culturais e políticos fundamentais para evitar uma aculturação 
e uma perda de identidade com a portugalidade.

Ante a atual facilidade das comunicações e dos transportes, 
a distância geográfica para muitos não é mais um obstáculo 
para o contato com Portugal e nossas origens, entretanto pre-
cisamos de mais reuniões, de mais entronizações, nas quais o 
afeto estará sempre presente.

Que essa relação institucional entre a Casa do Distrito de 
Viseu e a Confraria possa produzir e aprofundar mais relações 
fraternais de modo que a identidade e a cultura portuguesas e, 
mais especificamente, a beirã sejam o centro dos nossos ideais. 
Bem hajam todos os protagonistas, confrades e confreiras, an-
tigos e novos! 

Flávio Alves Martins
Confrade e Presidente do 
Conselho Permanente do 

Conselho das Comunidades Portuguesas

Mensagem do Presidente do Conselho  
das Comunidades Portuguesas

50º aniversãrio da Casa do 
Distrito de Viseu no Rio 
de Janeiro em 2 de julho 
de 2016
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Se a vocação empreendedora das gentes das Beiras as con-
duziu à descoberta do mundo, foi a solidariedade compa-
triota que alimentou as suas raízes nas origens. Raízes hoje 

vivas e relevantes.
Nessa nobre e fecunda missão destacaram-se as “casas” de Vi-

seu e da Beira Alta na diáspora e algumas confrarias, com especial 
relevo para a Confraria de Saberes e Sabores da Beira “Grão Vas-
co”, cuja missão se continua a renovar, por impulso do seu Almo-
xarife José Ernesto Pereira da Silva. A recente Federação das As-
sociações da Diáspora dá justo seguimento ao trabalho realizado.

O amor à terra e à cultura portuguesa, beirã e viseense no 
mundo continua a precisar de embaixadores ativos e divulgado-
res comprometidos – bons cidadãos que promovam e ativem os 
laços de afeto, de língua e de trocas culturais e sociais entre “os 
de cá” e “os de lá”.

É da boa-saúde dessa relação além-fronteiras que depende a 
maior ou menor expressão de Portugal, como de Viseu. Que é 
como quem diz, da maior ou menor relevância da nossa língua, 
da maior ou menor dinâmica da nossa economia, da maior ou 
menor pujança cultural num mundo globalizado e profundamen-
te competitivo. 

Felizmente, a diáspora viseense e beirã fez-se sempre relevante 
e presente, constituindo um motivo de orgulho, respeito e saudade. 
Feita de gente empreendedora e laboriosa, solidária e culturalmente 
comprometida, honra e cultiva as suas raízes e as suas origens.

Em ano de especial valorização das nossas tradições populares 
ancestrais – ano de “Viseu 2018, Cidade Europeia do Folclore” 
– renovamos o compromisso de construirmos uma comunidade 
cultural além-fronteiras, intercontinental e transatlântica, autên-
tica e ativa, solidária e universal.

Felicito mais uma missão da Confraria “Grão Vasco”, dos seus 
confrades e parceiros, formulando os votos dos 
melhores sucessos. Como cunhou Aquilino Ri-
beiro, “alcança quem não cansa”!

Um abraço amigo.
Jorge Sobrado

Vereador da Cultura e Património
da Câmara Municipal de Viseu

Comunidade beirã, comunidade universal
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É sempre uma honra e um prazer usar os meios de comuni-
cação da Confraria Saberes e Sabores da Beira Grão Vas-
co para falar da nossa região. O território de Viseu tem o 

dever, de justiça e mérito, de prestar o tributo ao nosso embai-
xador regional José Ernesto, almoxarife desta confraria, que faz 
um trabalho notável na ligação de Viseu com o resto do mundo. 

Muitos portugueses saíram do nosso país à procura de opor-
tunidades no mundo. A sua forma de ser faz com que, em qual-
quer local do mundo, a comunidade Portuguesa seja muito res-
peitada e desejada.

Viajo com alguma frequência e cada vez mais sinto que não 
há País como o nosso. Um Português só se sente verdadeira-
mente bem em Portugal. 

Hoje em dia as condições de vida são muito mais favoráveis 
do que há alguns anos atrás. Portugal e a região de Viseu tem 
progredido muito, a todos os níveis. Somos hoje uma região 
moderna ao nível económico, social e cultural.

Um dos nossos desafios, como viseenses, é atrair e fixar pes-
soas e empresas. Temos valores imateriais fantásticos como por 
exemplo a qualidade de vida, o custo de vida relativamente bai-
xo, a segurança que sentimos, a qualidade do ensino, o sistema 
de proteção social e a produção cultural.

A Europa e Portugal em particular atravessam uma crise de-
mográfica, com envelhecimento e redução da população. Esta 
questão é grave em Portugal, para ser atenuada necessita do 
regresso dos Portugueses que estão dispersos pelo mundo. 

Hoje em dia, fruto do crescimento económico, as empresas 
da nossa região, procuram ativamente trabalhadores em pra-
ticamente todos os setores de atividade. Por outro lado, o in-
vestimento é muito acarinhado em todas as autarquias, com 
sistemas de incentivos nacionais e regionais muito atrativos.

Caros concidadãos, Viseu necessita de nós e de vós. Para 
trabalhar, para investir e para viver. A nossa região irá acolher-
-vos de braços abertos. Em Viseu, as autarquias, a AIRV, toda a 
sociedade portuguesa deseja muito o vosso regresso para conti-
nuarmos o progresso do nosso País e da nossa região.

Portugal faz-nos bem e Viseu ainda mais.
Cumprimentos a todos

João Rebelo Cotta
AIRV – Associação Empresarial da Região de Viseu
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A identidade da comunidade portuguesa estende-se muito 
para lá das nossas fronteiras. Os portugueses e lusodes-
cendentes que em vários pontos do mundo fazem as suas 

vidas são embaixadores do país e também das suas cidades de 
origem. 

Viseu tem tido uma particular atenção e carinho para com a 
comunidade que estando a viver no estrangeiro mantém laços 
muito fortes com as suas origens. São vários os exemplos da 
importância que é reconhecida a esta comunidade, desde logo 
com a criação do Conselho da Diáspora pela Câmara Municipal 
de Viseu, por iniciativa do Presidente Almeida Henriques. 

Ao elencar exemplos não poderia faltar a Confraria de Sabe-
res e Sabores da Beira Grão Vasco, que tem desempenhado um 
papel fundamental na promoção e dinamização do património 
cultural, material e imaterial da região. Um trabalho que resulta 
de uma vasta equipa que tenho o orgulho de integrar, mas que 
tem um rosto incontornável: o Almoxarife José Ernesto, Presi-
dente da Comissão instaladora e da Assembleia Geral da FAD 
- Federação das Associações da Diáspora.

Permitam-me ainda que realce o momento especial que Vi-
seu oferece todos os anos à comunidade portuguesa e beirã: a 
Feira de São Mateus. Com realização de 9 de agosto a 16 de 
setembro, é o centro de todos os reencontros, em pleno verão. E 
também aqui, na qualidade de Presidente da Viseu Marca, não 
poderia deixar de destacar o papel da Associação na promoção 
da região de Viseu ao longo de todo o ano. 

A todos os portugueses e viseenses que deixam o coração 
em Portugal, o meu bem-haja por levarem a nossa cultura e 
as nossas raízes a todo o mundo. É um orgulho ter-vos como 
embaixadores.

Cristina Paula Gomes
Presidente da Direção da Viseu Marca

Mensagem da Presidente  
da Direção da Viseu Marca
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Em 2013 fui convidada pelo Almoxarife e pelo Embaixa-
dor no Rio de Janeiro da Confraria Saberes e Sabores da 
Beira Grão Vasco, Sr. José Ernesto e Sr. António Cardão, 

respectivamente, a participar dos movimentos de organização 
da II Entronização. Naquele momento eu não conhecia bem a 
Confraria, muito menos sua importância. Eu era componente 
do Rancho Folclórico da Casa de Viseu e participava apenas 
com expectadora dos eventos promovidos pela Confraria. Eu 
participei desde o processo de recolher as medidas dos novos 
Confrades até organizar as reservas de lugares para a cerimônia 
de Entronização. Foi uma experiência riquíssima. Pude conhe-
cer várias pessoas importantes em nosso meio e estreitar laços 
de amizades com pessoas que convivem comigo há muitos anos 
na Casa do Distrito de Viseu. Acabei tornando-me a secretária 
da Confraria no Rio de Janeiro. Em 2015, a convite do Almo-
xarife, Sr. José Ernesto, participei da III Entronização, dessa vez 
tornando-me Confreira. Tem sido desde então bastante especial 
participar de iniciativas cujo objetivo circundam a manutenção 
da cultura e gastronomia beirãs, para além também de promo-
ver encontros de amigos e manter vivas as tradições portugue-
sas em terras brasileiras. Faço votos de vida longa as essas ini-
ciativas. A IV cerimônia de Entronização será bastante especial, 
primeiro porque serão entronizados um importante grupo de 
entusiastas, que mesmo diante de dificuldades em nosso país 
toparam o compromisso de atuar na divulgação das tradições 
da Beira, e em segundo lugar terei o prazer de apadrinhar mi-
nha amada mãe, Maria Luísa Nunes Botelho, uma portuguesa 
criada no Brasil, apaixonada pelas cultura e gastronomia por-
tuguesa.

Ana Caroline Nunes Botelho
32 anos

Confreira desde 2015 (III Entronização do RJ)
Secretária da Confraria no RJ desde 2013

Componente do Rancho Folclórico  
da Casa de Viseu desde 1994 

Doutora em Microbiologia pela Universidade  
Federal do Rio de Janeiro

Mensagem da Secretária da Confraria  
no Rio de Janeiro
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Aos dezanove dias do mês de Abril do ano 2002, sob o patro-
nato do grande pintor viseense renascentista, Grão Vasco, nas-
ce em Viseu a Confraria de Saberes e Sabores da Beira, “Grão 
Vasco”, uma nova agremiação cultural que visa a preservação 
da cultura tradicional da Beira, em todas as suas vertentes. A 
escritura pública foi oficializada pelo notário do 2.º Cartório de 
Viseu, Sebastião Antunes, na Casa da Ribeira. Três dias depois, 
a 22 de Abril de 2002, a Confraria iniciou as suas atividades.

De acordo com os seus objetivos, esta instituição tem os 
seguintes propósitos: 

Art.º 1.º - A Confraria de Saberes e Sabores da Beira, “Grão 
Vasco” é uma associação cívica e cultural, sem fins lucrativos, 
de caráter privado. Tem a sua sede em Viseu. podendo criar de-
legações ou representações noutras localidades quando tal seja 
considerado necessário ou conveniente para a prossecução dos 
seus objetivos.

Art.º 2.º - A Confraria tem como patrono o excelso pintor 
renascentista Vasco Fernandes, o Grão Vasco. 

Art.º 3.º - A Confraria de Saberes e Sabores da Beira, “Grão 
Vasco” visa:

1 - Promover e divulgar a gastronomia tradicional da Beira 
nas suas diversas componentes e bem assim os vinhos e bebidas 
espirituosas produzidas em terras beirãs”;

2 - Investigar e pugnar pela genuinidade da culinária autóc-
tone da Beira”;

3 - Patrocinar a recolha de usos e costumes tradicionais dan-
do-lhe a respectiva divulgação”;

4 - Incentivar a edição de trabalhos audiovisuais e escritos 
sobre cultura regional”;

5 - Realizar acções de carácter cultural que consubstanciem 
a defesa e a preservação do património gastro-enófilo da Beira”;

6 - Incrementar de forma pedagógica junto dos estabeleci-
mentos de restauração e afins a preservação da gastronomia 
beirã”

A Confraria de Saberes e Sabores da Beira, “Grão Vasco”, 
tem vindo a desenvolver atividades que honram o compromisso 
assumido há treze anos aquando da sua criação. As iniciativas 

Breve Historial da Confraria  
de Saberes e Sabores da Beira, “Grão Vasco”
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centram-se essencialmente na vertente cultural mas, de alguns 
anos a esta parte, a Confraria também se tem dedicado aos pro-
blemas sociais da sua área geográfica.

A Confraria tem na parte cultural a Tuna “Sabores da Músi-
ca”. Esta Tuna é a estrutura da dinamização lúdica da Confraria 
de Saberes e Sabores da Beira, “Grão Vasco”, ligada ao Conse-
lho de Artes e Tradições, no setor “Arca de Saberes da Música”.

Este Conselho tem como patrono o grande boémio, poeta e 
fadista viseense Augusto Hilário.

O seu objetivo primeiro é investigar, preservar e divulgar 
as tradições beirãs, com especial ênfase no aspeto da tradição 
musical.

O Conselho Enófilo tem como patrono o Infante D. Hen-
rique, Duque de Viseu. Este Conselho tem como propósitos 
promover eventos enófilos bem como defender e divulgar os 
vinhos da nossa região.

O Conselho Gastronómico tem como patrono Aquilino Ri-
beiro, grande vulto das letras portuguesas e beirão de alma e 
coração. Este conselho tem como objetivos recolher, defender e 
divulgar a gastronomia beirã.

Atualmente, a Confraria é composta por mais de 400 ele-
mentos, entre Confrades e Comendadores de origem beirã es-
palhados por todo o país e estrangeiro. No que diz respeito 
aos Comendadores, gostaríamos de referir, também, alguns Em-
baixadores dos PALOPS, que com reconhecimento e satisfação, 
aceitaram o convite para fazerem parte desta, já grande, família. 

Por quatro vezes fomos corresponsáveis pela organização e 
realização do Curso Mundial de Formação de Dirigentes Asso-
ciativos da Diáspora. Esta iniciativa levou a que, de há três anos 
a esta parte, também é nossa preocupação colaborar, sempre 
que solicitados, com as associações criadas pelos portugueses 
da diáspora de forma a minimizar não só as distâncias que os 
separam da terra mãe mas sobretudo dando resposta a tantas 
lacunas culturais que muitos sentem em relação aos usos e cos-
tumes dos nossos antepassados beirões. Por isso, foi criada, no 
mês de Agosto de 2014, uma plataforma internacional entre a 
Confraria e os Dirigentes da Diáspora visando a área do asso-
ciativismo. A Confraria assumiu o cargo de Presidente da As-
sembleia Geral da FAD – Federação Associativa da Diáspora. 

Graças a este trabalho com as comunidades portuguesas além 
fronteiras, a Confraria está, neste momento, representada em 
22 países (Brasil, Argentina, Venezuela, EUA, Canadá, África 
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do Sul, França, Alemanha, Suíça, Luxemburgo, Inglaterra, Ma-
cau, Bélgica, Espanha, Andorra, Dinamarca, Uruguai, Angola, 
Moçambique, Iraque, Emirados Árabes Unidos e Indonésia).

Como é do conhecimento geral, a Casa de Viseu no Rio de 
Janeiro e a Confraria de Saberes e Sabores da Beira, “Grão Vas-
co”, para além dos fortes laços que as unem, reforçados com 
as realizações dos VI Capítulo Geral de Entronização levado 
a cabo na cidade do Rio de Janeiro, a 7 de Março de 2010, 
do VIII Capítulo Geral de Entronização realizado na mesma 
cidade a 24 de Março de 2013 e do IX Capítulo Geral de En-
tronização, que decorreu no mesmo local a 12 de Julho de 2015 
têm, há já alguns anos, um protocolo de representatividade re-
cíproca. Esta iniciativa foi possível muito graças ao empenho 
que o nosso Beirão de Mérito, António Cardão, empresário de 
sucesso naquele país, pôs nesta nova ligação à terra mãe atra-
vés da Confraria de Saberes e Sabores da Beira, “Grão Vasco”. 
Para além disso, sob a presidência do Dr. Flávio Alves Martins, 
a nova diretoria da Casa de Viseu conta com o Almoxarife da 
Confraria de Saberes e Sabores da Beira, “Grão Vasco”, no car-
go de Diretor de Relações Públicas. Graças a todo este excelente 
trabalho de cooperação foi o nosso Almoxarife, Prof. José Er-
nesto, distinguido no dia 10 de Junho de 2014, em cerimónia 
realizada na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, com o 
título de cidadão honorário da cidade do Rio de Janeiro, através 
de proposta da Dr.ª Teresa Bergher, natural de Penalva do Cas-
telo, no coração da Beira Alta, Vereadora do Município do Rio 
de Janeiro e Comendadora da nossa Confraria.

A sua forte ligação à diáspora portuguesa já lhe granjeou 
outros frutos. Exemplo disso são os protocolos de representa-
tividade recíproca existentes entre esta Confraria e a Casa de 
Viseu no Rio de Janeiro, a Casa das Beiras, na mesma cidade, a 
Confraria Feminina do Vinho e do Espumante de Farroupilha, 
Rio Grande do Sul, a Confraria Saberes e Sabores de Portugal, 
em Zurique,  a Confraria Feminina do Vinho de Curitiba, Bra-
sil, a Confraria dos Sabores Luso Amazónicos, “Grão Vasco”, 
em Manaus, a Confraria Saberes e Sabores de Portugal em To-
ronto, da Casa das Beiras, a Confraria de Saberes e Sabores de 
Portugal na Suíça Francófona e a Ordem dos Companheiros de 
São Vicente - Confraria dos Vinhos de Portugal na Bélgica.

Sem falsas modéstias, consideramos estar a fazer um ótimo 
trabalho em prol da nossa Beira. Exemplo disso são os mui-
tos convites recebidos para apadrinhar novas Confrarias, para 
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participar em inúmeros eventos a nível nacional, para co-orga-
nizar eventos a nível internacional, entre outros.

Todo este trabalho só é possível levar a cabo com a colabo-
ração de uma equipa coesa onde o espírito de amizade, entrea-
juda, lealdade e altruísmo predomina. Também é justo referir o 
contributo, o apoio e o incentivo de diversas entidades públicas 
e privadas fundamentais para revitalizar tão justa e nobre causa.

Esperamos, também, poder continuar a recolher, preservar, 
promover e divulgar tudo o que à área da cultura popular e 
tradicional diz respeito, pois, a nossa Cultura é e será sempre a 
marca que nos distinguirá de todos os outros povos.

Em 5 de Agosto, no Hotel Grão Vasco em Viseu, realizou-se mais um Capítulo de Verão, 
promovido pela Confraria de Saberes e Sabores da Beira, “Grão Vasco” em parceria com a 
Câmara Municipal de Viseu, com a presença do Rancho Folclórico da Casa do Distrito de 

Viseu e confrades do Brasil e Suíça
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SEDE CAMPESTRE: 
UM PEDAÇO DO PARAÍSO TROPICAL

No início de 1983 o Brasil atravessava uma grave crise 
econômica, mas na CASA DE VISEU, presidida pelo 
Sr. Manuel Guimarães, vivia-se um período de expan-

são de sua importância e de conquistas patrimoniais: acabáva-
mos de, em 1981, ter inaugurado o ginásio e o prédio social, 
com o Sr. João Queirós. A diretoria, então, passa a pensar na 
aquisição de uma área para construção de uma sede campestre: 
o que era bastante utilizado em outros clubes brasileiros de raiz 
naquele tempo. A partir de janeiro, uma parte da diretoria, mais 
o Sr. Horácio Cardão, passaram a procurar essa área. Ela surge, 
então, com a possibilidade de compra de um terreno em Magé 
(naquela época

Guapimirim ainda era um Distrito de Magé) no início da 
subida da Serra dos Órgãos, distante 60 Km do Rio de Janeiro 
e que tinha uma infraestrutura e mais de 150.000 m2. Cada 
diretor que visitava o local sabia que ali era o que se procurava: 
área com 3 piscinas, campo de futebol, local para restaurante e 
uma inigualável entrada a representar uma muralha: era o que 
se queria!!! Faltava, contudo, o dinheiro... Foi então que um 
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grupo de pessoas, chamadas depois de “Grandes Viseenses”, 
emprestou uma quantia por um ano, sem atualização pela infla-
ção (o que naquela época era quase uma doação) e, assim, mais 
a possibilidade de pagar em algumas prestações, foi adquirida 
a nossa Sede Campestre, “inaugurada” em fevereiro de 1983. 
De lá para cá algumas intervenções foram feitas: construiu-se a 
Capela de Na. Sra. da Conceição (Sr. António Silva), ampliou-
-se a área do restaurante, fez-se a alameda dos fontanários e 
churrasqueiras (Sr. Felisberto Moreira) e o amplo ginásio (Sr. 
António Cardão), com a ajuda de outros “Grandes Viseenses”, 
fez-se a praça em homenagem à aquisição (Sr. Domingos Mar-
tins) etc. E todas as administrações, desde 1983, ajudaram na 
manutenção. 

Tradicionalmente, entre setembro e abril, recebemos um pú-
blico que tem se mostrado fiel em passar um dia oxigenando 
seus pulmões, desfrutando de muita tranquilidade e usufruin-
do dessa área tão bonita e bem organizada: “um pedacinho do 
paraíso”. Em fevereiro de 2013, a atual diretoria comemorou 
os 30 anos de aquisição e homenageou esse grupo de amigos 
que foram fundamentais para que não apenas tivéssemos nossa 
Sede Campestre, mas que ela se desenvolvesse. E hoje procu-
ramos, a cada dia, aumentar a infraestrutura, modernizá-la e 
torná-la mais eficiente e confortável. Quem visitá-la a partir de 
setembro próximo irá comprovar!!
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A história da Casa do Distrito de Viseu 

Desde o início da sua actividade, a Casa do Distrito de Vi-
seu sempre pode contar com o espírito de preservação das en-
cantadoras tradições lusitanas, por parte das suas sucessivas 
directorias, para ser elo de ligação entre as duas pátrias irmãs: 
Brasil e Portugal.

Quando, no dia 15 de Julho de 1966, enquanto tocavam 
num casamento, um grupo de amigos integrantes de uma 
TUNA teve a ideia de criar um local para os ensaios, foi dado 
o mote para a fundação de uma Casa Regional e, no dia 17 de 
Dezembro de 1966, sob a presidência do Sr. Manuel Gomes, 
era colocada a pedra fundamental da sua criação.

Como não poderia deixar de ser, logo se deu conta que se-
ria de fundamental importância a formação de um Grupo que 
representasse perante toda a comunidade os costumes do Dis-
trito de Viseu, trazendo os cantares e as danças típicas. A partir 
de tal iniciativa deu-se origem ao seu Rancho Folclórico, em 
1967. 

Em 1983, após uma procura bastante consciente, adquiriu-
-se a Sede Campestre. Um espaço de 156.000m2 que veio au-
mentar em quantidade e qualidade o património já existente. 
A Sede Campestre é um verdadeiro colírio para aqueles que 
gostam de observar a natureza. Estava aí dado um grande passo 
para a consolidação de um dos maiores patrimónios de lazer da 
nossa comunidade.
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Programa

10h00/12h00
 No Salão Social

  Cerimónia de ENTRONIZAÇÃO  
  dos novos cavaleiros (confrades  
  e confreiras) da CONFRARIA.

12h00/17h00
  Almoço de Confraternização,  
  em comemoração aos 52 anos da 
  CASA DO DISTRITO DE VISEU  
  e em homenagem aos Confrades,  
  Confreiras e Comendadores  
  da CONFRARIA.
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Artigo 1.º
Composição da Mesa:

A Mesa é composta pelos representantes da Confraria de 
Saberes e Sabores da Beira “Grão Vasco” e da Casa do Distrito 
de Viseu no Rio de Janeiro.

Artigo 2.º
Direcção da Cerimónia

A cerimónia de entronização é presidida pelo Almoxarife  
e pelo Presidente da Casa do Distrito de Viseu no Rio de Janei-
ro e coordenada pelo Arauto (mestre de cerimónias).

Artigo 3.º
Chamada

— Das confrarias convidadas.
— Dos candidatos ao grau de Comendador.
— Dos candidatos ao grau de Cavaleiro.

Artigo 4.º
Saudação às Bandeiras

As bandeiras dos dois países, da Confraria e da Casa de 
Viseu estão hasteadas na sala. Quatro personalidades convida-
das tocam-nas.

O Arauto convida:
“Na hora de saudar as bandeiras de Portu-

gal e do Brasil, da Confraria de Saberes e Sa-
bores da Beira Grão Vasco e da Casa de Viseu, 
peço a todos que me acompanhem:

Cerimonial de Entronização
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Na abertura deste Capítulo Geral de Entro-
nização / na Ordem de Grão Vasco, / saudamos 
a Pátria Portuguesa, / o mui nobre distrito de 
Viseu, / a Confraria de Saberes e Sabores da 
Beira Grão Vasco e a Casa do Distrito de Viseu 
no Rio de Janeiro / 

Arraial, arraial, / pela Beira, por Portugal.”

Artigo 5.º
Saudação de boas-vindas, pelo Almoxarife  

e pelo Presidente da Casa de Viseu

Artigo 6.º
Alocução introdutória

(Pelo Arauto)

Artigo 7.º
Proclamação da Carta de Deveres

São deveres dos confrades:
1. Promover e divulgar a gastronomia tradicional da 

Beira, os vinhos e bebidas espirituosas produzidas 
em terras beirãs.

2. Investigar e pugnar pela genuinidade da culinária 
autóctone.

3. Patrocinar a recolha e divulgação de usos e costu-
mes tradicionais.

4. Incentivar a edição de trabalhos sobre a cultura 
regional.

5. Realizar acções de carácter cultural relacionadas 
com este património.

Artigo 8.º
Compromisso

“Comprometo-me, / por minha honra,/ a cumprir os 
ideais da Confraria de Saberes e Sabores da Beira, Grão 
Vasco / visando o seu prestígio e o seu engrandecimento. /

Arraial, arraial,/ pela Beira, por Portugal.
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Artigo 9.º
Acto de Entronização

A entronização consiste na entrega, pela Mesa, do título 
e da insígnia, seguindo-se a assinatura do Livro da Confraria.

Só depois, o padrinho colocará o chapéu no entronizado.
Às instituições será apenas entregue o título, depois do 

que o seu representante fará a assinatura do Grande Livro da 
Confraria.

Artigo 10.º
Chamada Nominal dos Confrades a Entronizar

CAVALEIROS (Padrinho)

Afonso Bernardo Fernandes (António Joaquim Almeida Henriques)
EmprEsário 
Alexandre Freitas da Costa (António de Almeida Cardão)
EmprEsário

Alvarino de Matos Macedo (Salazar Silva)
EmprEsário 
António Leitão (António de Almeida Cardão)
EmprEsário 
Armando de Almeida Carneiro (José de Almeida Cesário)
EmprEsário 
Armando Gomes (José Ernesto Pereira da Silva)
EmprEsário 
Cláudio Luiz Freitas Ribeiro (Flávio Alves Martins)
EmprEsário 
Cristiane Monteiro Almeida Ribeiro (Nelson de Almeida)
AdministrAdorA 
Custódio dos Santos de Paiva (Luzia Maria Coimbra Coelho)
EmprEsário 
Fernando Oliveira da Silva (Maria Alcina Pinto da Costa Duarte)
profEssor 
Henrique Martinho Gomes (António Paiva)
EmprEsário 
Hilda Maria Miguel Ribeiro Coelho (Alcídio Morgado)
EmprEsáriA

João de Brito Lino de Sousa (António da Fonseca Lopes)
EmprEsário 
João Gonzaga de Oliveira Filho (António Manuel P. Miranda Meneses)
AdministrAdor 
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José Manuel Gomes Brites (Luzia Coimbra)
EmprEsário 
Maria Alzira de Sousa Leal da Silva (Flávio Alves Martins)
rAdiAlistA 
Maria Luísa Nunes Botelho (Ana Caroline Nunes Botelho)
AdministrAdorA 
Neumara Coelho de Souza Silva (Maria Alcina Pinto da Costa Duarte)
profEssor 
Raphael Vinícius Ribeiro Coelho (Raul de Matos Vale)
EmprEsário 
Raul da Cunha Augusto (José Ernesto Pereira da Silva)
EmprEsário HotElAriA

Artigo 11.º
Aplausos

Quando o último entronizado assinar o Livro, o Arauto 
pedirá aplausos para todos os entronizados.

Artigo 12.º
Encerramento da Cerimónia

O Arauto pede ao Almoxarife da Confraria que proceda 
ao encerramento da sessão.

Artigo 13.º
Palavras de Circunstância

Encerrará a sessão o Almoxarife, com breves palavras de 
circunstância, terminando com o brado, seguido por todos os 
presentes: Arraial, arraial, pela Beira, Por Portugal.

Artigo 14.º
Fotografia

Artigo 15.º
Cortejo Confrádico
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Artigo 16.º
Banquete

O banquete, em honra dos entronizados, decorrerá no 
salão social da Casa de Viseu.

Artigo 17.º
Início do Banquete

Pequena alocução pelo Almoxarife

Artigo 18.º
Leitura da Ementa

Leitura da ementa e apresentação dos pratos.

Artigo 19.º
Após o almoço, entrega de Lembranças  

às Confrarias Convidadas

Artigo 21.º
Atribuição da Taça dos Cavaleiros

O Almoxarife entrega aos Cavaleiros entronizados a taça 
que os distingue, símbolo de união e de solidariedade.

Depois de breves palavras, brindar-se-á com vinho da re-
gião do Dão, tudo terminando com o brado da Confraria:

Arraial, arraial, pela Beira, por Portugal.

Artigo 22.º
Momento Artístico
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Ementa

Conciliando os Sabores Tradicionais da Beira com 
os Saberes e a Arte de confeccionar especialidades 

gastronómicas, propomos percorrer algumas das Arcas 
que integram os Conselhos Gastronómico e Enófilo. 

EMENTA 

Entradas
Pastéis de bacalhau, petiscos variados, caldo verde

Prato principal
Bacalhau assado

Sobremesa
Doçaria portuguesa tradicional

Bebidas
Vinho tinto e branco do Dão, água, café e chá.
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Da Cidade de Viseu diz-se que tem 2500 anos, que foi 
um importante centro do Império Romano, uma cida-
de medieval comum, que sempre foi um cruzamento 

entre o Norte e o Sul, o Ocidente e o Oriente. Durante muito 
tempo era importante porque tinha uma Sé Catedral e um Bis-
po, este era a figura mais relevante. Foi com D. João I, o Mestre 
de Avis, o primeiro rei da segunda dinastia, que tudo começou 
a mudar. Estávamos no século XIV.

Foi um dos filhos deste rei, o conhecido Infante D. Henri-
que, pai e mentor dos Descobrimentos. O rei doou-lhe as terras 
de Viseu e das Beiras e fez dele o Senhor desta comarca. Foi 
este Infante que mudou a história de Viseu, de Portugal, do 
Mundo e a tornou importante no mundo de então.

É verdade, Viseu não tem mar, fica a uma centena de qui-
lómetros. Mas mesmo não tendo mar, foi aqui, naquela que é 
hoje a Praça D. Duarte, em pleno Centro Histórico e vizinha 
da Sé Catedral, que foi dado o primeiro passo deste povo na 
direção do mar. Foi aqui que o Infante D. Henrique, Senhor de 
Viseu e das Beiras organizou uma grande festa para comemorar 
antecipadamente a nossa partida para a Tomada de Ceuta, o 
nosso primeiro passo no caminho do mar. E nessa festa, onde 
esteve a mais alta nobreza e clero, vieram iguarias de todo a 
parte, exceto os vinhos. Isto porque os nossos vinhos da região 
já eram considerados dos melhores. O cronista Zurara fala de 
piparotes de malvasia, outros brancos e vermelhos. Tudo isto 
acontecia entre o Natal e o Dia de Reis de 1413.

Para a Tomada de Ceuta, continua o cronista, foram requisi-
tadas pelo Infante as gentes de Viseu e a mando do seu Senhor. 
Foi depois desta primeira prova de cavalaria que o rei fez do 
Infante D. Henrique o Primeiro Duque de Viseu. Na sua cabeça 
começa então a construção da nossa maior obra, a descoberta 
dos caminhos marítimos. Para concretizar esta obra gigante ele 
cria uma grande empresa a que chama – Casa de Viseu. Uma 
casa que começou por administrar as Beiras, depois parte do 
Alentejo e parte do Algarve, depois Açores, Madeira, Cabo Ver-
de e tudo o que se ia descobrindo na costa africana. Os lavra-
dores das Terras de Viseu foram feitos soldados e marinheiros, 
mas também administradores das finanças, dos serviços, das 

A Casa de Viseu
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indústrias marítimas, das chancelarias, das artes & ofícios. De 
Viseu partia quase tudo para Lagos e daí para as caravelas.

Parece que de todo o lado por onde andámos, foi do Brasil 
que mais gostámos e desde Cabral nunca mais parámos de par-
tir. Das saudades da terra portuguesa nasceu uma outra sauda-
de, a saudade do Brasil e por isso fomos ficando.

Quando hoje se visita o Centro Histórico de Viseu, quase 
todo feito em volta da Catedral, parece que aquelas enormes 
pedras de granito nos contam histórias como esta, tudo come-
çou ali. Cada pedra é como que se fosse um livro. Vale a pena 
perdermo-nos naquelas velhas ruas estreitas, nas velhas praças, 
na Rua Direita, do Hilário…E ficar por ali, a olhar e a sentir o 
passado de que quase todos nós somos feitos.

A Casa de Viseu, levantada ali no século XV e sede do Impé-
rio, afinal continua viva, mas com outros fins bem diferentes no 
espaço e no tempo…A primeira ficava em Viseu, esta outra no 
Rio de Janeiro, na Cidade Maravilhosa…Só a Gente é a mesma, 
com a mesma força e o mesmo carácter…E passaram tantos 
anos…       

Jorge Marques
Professor Universitário

Escritor

Sé Catedral de Viseu e estátua do rei D. Duarte.
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O Rancho Folclórico da Casa do Distrito de Viseu do Rio 
de Janeiro esteve no distrito de Viseu entre os dias 25 
de julho e 7 de agosto.

No dia 2 de agosto foi recebido pelo presidente da Câmara 
de Viseu no Salão Nobre da autarquia. Antes, Almeida Henri-
ques recebeu no seu gabinete o presidente da Casa de Viseu, 
Flávio Martins, que liderou a comitiva, numa audiência que 
contou com a presença de António Cardão, ex presidente da-
quela associação e membro do Rancho, bem como uma delega-
ção da Confraria de Saberes e Sabores da Beira, ‘Grão Vasco’, 
liderada pelo Almoxarife José Ernesto Silva.

No Salão Nobre, Almeida Henrique saudou os membros 
da comitiva carioca, referindo a ligação existente entre Viseu 
e a comunidade beirã no Rio de Janeiro. O autarca viseense, 
que já esteve de visita à Casa de Viseu, salientou o trabalho 
desenvolvido por essa instituição na promoção e divulgação 
da cultura beirã em terras de Vera Cruz, destacando o papel 
de José Ernesto Silva na ligação que faz entre a Beira, Viseu e 
a “Cidade Maravilhosa”, no âmbito da Confraria de Saberes 
e Sabores da Beira, ‘Grão Vasco’, que organizou a visita do 
rancho à região.

Rancho Folclórico da Casa de Viseu  
do Rio de Janeiro em digressão  

pelo distrito de Viseu

Rancho Folclórico da Casa do Distrito de Viseu junto à estátua de Viriato.
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Na ocasião, o autarca viseense desafiou o Rancho da Casa 
de Viseu a participar no próximo ano na Europeade, que terá 
lugar em Viseu. Este evento é uma reunião anual que junta mais 
de 5.000 pessoas envolvidas em danças folclóricas e música de 
toda a Europa.

Por sua vez Flávio Martins destacou a importância da liga-
ção de Viseu, e a Beira, à sua diáspora, nomeadamente no Bra-
sil, referindo o facto de grande parte dos membros do Rancho 
nunca terem vindo a Portugal, sendo na sua maioria brasileiros. 
O presidente da Casa de Viseu apontou a importância desta 
deslocação de cerca de um mês à Europa, que começou em Pa-
ris, feita às custas do trabalho do grupo, que a preparou ao 
longo de dois anos, sem onerar a Casa de Viseu.

Também José Ernesto Silva usou da palavra para saudar a 
presença da comitiva da Casa de Viseu, que estreita ainda mais 
a ligação existente entre Viseu e o Rio de Janeiro, com destaque 
para a comunidade beirã nesta cidade.

No dia 29 de julho decorreu um almoço de Confraterniza-
ção, no Centro Pastoral de Viseu, com a Confraria Saberes e 
Sabores da Beira, “Grão Vasco”, o Rancho Folclórico da Casa 
de Viseu no Rio de Janeiro, responsáveis do Centro Pastoral. 
Também estiveram presentes alguns amigos de ambos os lados.

No dia 4 de agosto, o Rancho da Casa do Distrito de Vi-
seu do Rio de Janeiro, foi recebido no Salão Nobre da Câma-
ra Municipal de Mangualde pelo Senhor Presidente Dr. João 
Azevedo. Foram dadas as boas vindas ao Presidente da Casa 
de Viseu, Dr. Flávio Martins, ao Sr. António Cardão, aos com-
ponentes do Rancho Folclórico e ao Professor José Ernesto, 

Rancho Folclórico da Casa do Distrito de Viseu na Câmara Municipal de Viseu.



40 41

responsável pelas deslocações do grupo pelo distrito de Viseu. 
O Presidente da Autarquia salientou o trabalho e a dedicação da 
Casa de Viseu na manutenção e preservação da nossa Cultura. 
Deixou em aberto a sua visita ao Rio de Janeiro, pois já foi por 
diversas vezes convidado. Foram trocadas lembranças entre as 
duas instituições, seguindo-se o almoço na praia de Mangualde. 
Estiveram presentes o Senhor Padre Marcelino, ex Pároco do 
Concelho, o Presidente da Associação da Azurara, bem como 
outras pessoas ligadas ao Rancho desta Associação. 

No mesmo dia, ao fim da tarde, foi a vez de Penalva do Cas-
telo receber o Rancho Folclórico da Casa do Distrito de Viseu 
do Rio de Janeiro. Nos Paços do Concelho, Francisco Carvalho, 
Presidente da Câmara local, agradeceu a presença do rancho 
em terras de Castendo, salientando as origens da progenitora 
do presidente da Casa de Viseu, Dr. Flávio Martins, natural 
de Castelo de Penalva. Também agradeceu ao Almoxarife José 
Ernesto Silva, pelo trabalho desenvolvido na organização da 
presença do rancho em Portugal. Salientou ainda a ligação de 
António Cardão à região de Viseu, bem como a forte ligação 
existente entre Penalva do Castelo e o Rio de Janeiro, na pessoa 
da Dr.ª Teresa Bergher, vereadora da Câmara do Rio de Janeiro 
e natural de Penalva. 

No dia 5 de agosto o Rancho da Casa do Distri-
to de Viseu no Rio de Janeiro almoçou no RI 14 a convi-
te do seu comandante e da Junta de Freguesia de Viseu. 
O Presidente da Junta de Freguesia de Viseu, Dr. Diamantino 
Santos, agradeceu a presença da comitiva, elogiando o trabalho 
que fazem em Terras de Vera Cruz, na defesa das nossa tradi-
ções e da nossa cultura popular.

Rancho Folclórico da Casa do Distrito de Viseu junto à Câmara Municipal de Mangualde.
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Visita do Rancho da Casa de Viseu ao Regimento de Infantaria 14, em Viseu, com a 
colaboração da Freguesia de Viseu.

Almoço oferecido pelas Confrarias “Grão Vasco”, “Frango do Campo” e “Gastrónomos da 
Região de Lafões”, em Oliveira de Frades, ao Rancho.

Actuação do Rancho na ASSOPS, em Passos de Silgueiros.
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O almoxarife da nossa confraria pediu-me, para este livri-
nho pensado para os nossos irmãos residentes do outro 
lado do Atlântico, um pequeno artigo sobre as tradições 

da região de Viseu. Quem está longe e tem também o coração 
do outro lado, gostará de espreitar memórias de outros tempos, 
quando as grandes metrópoles ainda não governavam o seu dia-
-a-dia, quando as coisas simples ou complexas da vida se resol-
viam com a tranquilidade de quem se habituou a meter pés a 
caminho, fosse ele curto, comprido ou pedregoso.

Relativamente ao povo português e, particularmente, ao da 
região de Viseu, tudo quanto tem a ver com os comportamen-
tos, os procedimentos, as vivências e até os valores assumidos 
pelas comunidades cujos saberes – imensos saberes – se encon-
tra relacionado apenas com a escola da vida, que a outra, por 
culpa sabe-se lá de quem, passou-lhe completamente ao lado. 
Trata-se dos saberes, da sabedoria popular, como escreveu o 
inglês William Thoms, em 1848, ou seja, o Folclore.

Em cada comunidade rural o povo resolveu, com os seus 
saberes, todos os problemas, grandes e pequenos, que lhe iam 
surgindo, sempre com sucesso, porque, com o diz o ditado tan-
tas vezes repetido, o que não tem remédio, remediado está.

Para os problemas da saúde, à falta de médicos, recorria-se 
à mezinheira que preparava a medicação, à “enfermeira” que 
a aplicava com cuidados e persistência, até que, pela experiên-
cia, também virasse mezinheira, à “parteira” ou aparadeira que 
ajudava com a sua experiência na chegada do “crienço”, à re-
zadeira que, com a maior solenidade, invocava os santinhos 
para tudo quanto eram males sem explicação aparente, ou seja, 
contra o “acidente”, a praga que lhe rogaram ou a cortar o ar ou 
o sol, a erguer o ventre caído ou a espinhela, a curar o tressolho 
de menino: Tressolho, tressolho vai para aquele olho! 

Para parto difícil, três badaladas no sino da aldeia pediam 
orações para “uma hora pequenina”.

Para brinquedos de menino, as fábricas ficavam longe, mas 
ali perto estava tudo: as gaitinhas de palha centeia, as corne-
tas de abóbora, as pistolas de cana, as rodelas de telha para 
o jogo da macaca, a madeira de oliveira ou laranjeira para os 
piões, os paus aguçados para as bilhardas, o papel de jornal 

Tradições da região de Viseu
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bem mastigado para balas de estoque, os buracos no chão para 
o jogo do feijão, as paredes lisas para a esbarra dos botões. 

E o jogo do rapa a pinhões, nas noites compridas, lá para de-
pois do S. Simão, porque só ele é que bota a ferruge ao pinhão... 

E, à falta de rádio ou televisão, as longas noites de inverno 
surgiam como momentos especiais de cultura: as adivinhas, os 
adágios, os contos, as lendas, os rimanços avivavam memórias, 
despertavam interesses, criavam seguidores.

A literatura de cordel, fosse de folhetos ou pequenos cader-
nos, para um ou outro que sabia ler, a par das “anedotas do 
Bocage”, era uma mais-valia que prestigiava e regalava quem 
lia e quem ouvia.

E os tamancos para as geadas do inverno, as croças com ca-
pucho e polainas para as chuvadas medonhas, as capuchas de 
burel com pisão inteiro, duras como tábuas, resistentes à água 
e ao vento, tudo se preparava e fazia na pequena comunidade.

E os carros dos bois e das vacas, com toiço, chedeiros e ro-
dados ferrados com aros de ferro aquecido para encolherem 
depois apertando bem o meum e as cambas, das quais se apro-
veitavam as sobras arredondadas para assentos de tripeça, da-
vam trabalho a carpinteiros “encartados” e ajudantes jeitosos.

E os ferreiros de além do rio fabricantes dos garfos dos po-
bres bem aguçados para picarem sem receio as batatas assadas 
no borralho da cozinha, das pequenas alfaias para os trabalhos 
do campo, das ferraduras e dos canelos para o gado graúdo, de 
tudo quanto fosse de ferro ou de aço. 

E o latoeiro do Mosteiro exímio nas candeias e lampiões 
para alumiarem casas e caminhos, nos canudos de lata para 
apanhar as toupeiras que, com as suas galerias, cortavam raízes 
e matavam culturas, nos cântaros para o vinho, que bem cum-
pria a sua função.
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E os paneleiros dos cântaros de barro do Carvalhal e das as-
sadeiras, púcaros e padelas cozidas na soenga... Que saudades 
tenho de uma carne assada no barro negro de Molelos...

E os rimadores privilegiados que, com a facilidade de quem 
é dotado e exercita, a propósito de tudo e de nada, compu-
nham, ali mesmo, quadras de redondilha maior que atiravam à 
cara de antagonista de ocasião, ou adversário costumeiro, can-
tando ao desafio, ao som de gaitinha de beiços ou de harmónio 
comprado com as economias de uma invernada no Alentejo... 
Que riqueza nos vem do povo simples...

E as cantigas que durante a semana e nos trabalhos solta-
vam a voz de quem cantava para alegrar a dureza das longas 
canseiras de dias enormes, com descantes, afinados uníssonos 
ou belas polifonias, são interessantíssimas marcas da cultura 
tradicional do povo português.

E as danças que todos os domingos traziam a terreiro ou ao 
adro da igreja os rapazes e as raparigas de toda a aldeia? Elas 
na tentativa de o Manel do Aires ou o Toino da Fonte lhes de-
clararem o seu amor; eles para aproveitarem a única hipótese, 
na época, de poderem ter o corpo da sua amada, assim, tão 
pertinho do seu peito. Às vezes, de felicidade, só faltava que os 
corações com a força com que batiam, rompessem o peito e a 
camisa para caírem do lado de lá, junto ao outro coração.

Tudo isto, e o muito mais que fica por dizer, é o Folclore, 
a cultura tradicional e popular, como lhe chama a UNESCO.

Alguns passaram anos e anos, décadas e décadas, dedicando 
o melhor do seu tempo e da sua vida a recolher estas maravilhas 
que não estão escritas, mas que é preciso registar, a estudá-las, a 
divulgá-las pelos meios ao seu alcance. E sempre sem esperarem 
outra recompensa que não a satisfação pessoal pela defesa de 
um património coletivo definidor da alma dos Portugueses.

Por isso, aqui deixamos uma saudação muito especial a 
quem nos lê longe das suas raízes originais, mas que nunca 
delas se desligou porque no seu sangue correm memórias imor-
tais, apesar do tempo e da distância.

Vamos a um jogo de chinquilho?

António Lopes Pires
Professor / Inspector
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O Dão é muito mais que uma região, espelhada pelos seus 
110 anos. É um estilo de vida para os que cá estão, que 
tão bem recebem. Abençoada pelos seus solos graníti-

cos com clima mediterrânico, banhada pelo Rio Dão e o Rio 
Mondego que lhe confere os elementos necessários para assegu-
rar os controlos de maturação.

A diversidade de vinhos é surpreendente perante uma área 
geográfica tão pequena mas tão densa. A conjugação das cara-
terísticas ambientais únicas desta região com as castas tintas 
Touriga Nacional, Jaen, Alfrocheiro e Tinta Roriz e das castas 
brancas Encruzado, Malvazia-fina, Cercial e Bical originou vi-
nhos elegantes enaltecidos pela crítica.

Falamos de caminho, pois todos nós seguimos um. Após uns 
anos áureos em que o Dão chegou a ser dos principais e maiores 
produtores de Portugal, com vinhos de guarda excelentes, caiu 
na tentação de aumentar a produção em prol da qualidade. 

Tudo isto mudou aquando da chegada de uma geração de 
enólogos, apaixonados por fazer vinhos de qualidade superior, 
reinventando a mentalidade de uma região que começava a 

Dão: 110 anos em caminho e em progresso
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se tornar envelhecida em pensamento. Para isso, fez um forte 
investimento a nível tecnológico, formação das pessoas e um 
acompanhamento cuidado desde a uva até à garrafa.

A base desta revolução foi a casta Touriga Nacional, cujo 
potencial tem sido explorado de forma exemplar. Tão exemplar 
que outras regiões canalizaram esforços para a introduzir na 
sua vinha. 

Nem só de tintos cresce a região do Dão. Também os bran-
cos têm vindo a dar cartas, apostando no Encruzado pela estru-
tura aliada à frescura, únicas no país.

Reconhecendo todos estes atributos assiste-se a um crescen-
te interesse por parte dos investidores, que identificam na re-
gião um enorme potencial de produção de vinhos de excelência, 
reconhecidos pelos melhores críticos do mundo dos vinhos, pe-
los inúmeros prémios a nível internacional e pelos consumido-
res, que encontram no selo da Comissão Vitivinícola Regional 
do Dão, um garante de qualidade.

Falamos de progresso porque pesando todos estes fatores é 
este o caminho natural do Dão. Viva o Dão!

Rafael Formoso 
Enólogo



48 49

A Gastronomia e a Literatura Oral

O prazer proporcionado pela comida é um dos fatores 
mais importantes da vida depois da alimentação de 
sobrevivência. A gastronomia nasceu desse prazer e 

constituiu-se como a arte de cozinhar e associar os alimentos 
para deles retirar o máximo benefício.

A cozinha da Beira Alta foi e continua a ser uma cozinha 
recheada de perfumes, rica e variada. Para além do pão, do vi-
nho e do azeite (produtos básicos na dieta mediterrânica), o 
regime alimentar do dia a dia inclui os produtos locais, colhido 
sazonal ou anualmente, como legumes, tubérculos, galináceos, 
ovos, leite, peixes e carnes várias.

A carne, embora muito apreciada, ocupava um lugar mar-
ginal junto das classes sociais mais desfavorecidas, pois lá diz 
o ditado que “A carne do acém (vaca) é pouca mas sabe bem”.

Por norma, só em grandes dias de festa (casamentos e ba-
tizados) é que o povo matava um animal e tirava a barriga de 
misérias; é que, “Por carne, vinho e pão, deixo quantos manjares 
são.” De entre todas as outras carnes conhecidas, a de porco 
era economicamente, a mais acessível ao povo, desempenhan-
do, por isso, um importante papel no seu regime alimentar. A 
matança do porco e a desmancha eram sempre dias de festa 
para os mais novos e de grande azáfama para os adultos.

A importância do porco na vida do povo é bem visível no 
rifoneiro português. Vejamos:

• Morto por morto, antes a velha que o porco.
• A cada bacorinho o seu S. Martinho.
• Porco de um ano, cabrito de mês mulher dos 18 aos 23.
• Não há sermão sem S. Agostinho, nem panela sem toucinho.
• Um sabor tem cada caça mas o porco cento alcança.
• O leitão com vinho torna se menino.
• Quem tem porco tem chouriços.
• Se queres ver o teu corpo, abre o teu porco.
• Tem o porco meão(mediano) pelo S. João
• Em Janeiro, um porco ao sol e outro ao fumeiro.

A sua carne é consumida fresca, salgada ou em enchidos. 
Do porco tudo se aproveitava: o sangue para as morcelas, o 
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sarrabulho, as tripas para morcelas, chouriças, alheiras e fari-
nheiras, os ossos da parte do lombo que ainda tinham restos 
de carne, a banha (parte gorda que servia para cozinhar quan-
do não havia azeite) e o toucinho (salgado e cortado às lascas 
servia para dar o mata bicho aos trabalhadores rurais, junto com 
um copinho de aguardente).

A capoeira das galinhas fazia também parte de qualquer 
casa da aldeia, rica ou pobre. As galinhas, criadas com os restos 
das refeições e milho, davam para além da carne, ovos. Os ovos 
sempre tiveram  uma  grande  importância  na  economia  rural. 
Frequentemente, serviam  de  moeda  de  troca  para  se  adqui-
rirem bens essenciais ao dia a dia das populações – o petróleo 
para as candeias, o sal para temperar as comidas, o açúcar para 
adoçar o chá dos doentes. Por isso, vender uma galinha a al-
guém requeria muita discussão  e  não  era  barato  pois  que  
“Galinha  gorda  por  pouco dinheiro não há no poleiro”. Por estas e 
outras razões, as galinhas eram consumidas pelo povo apenas 
em ocasiões de festa, quando havia enfermo em casa ou mulher 
parida. E mesmo nestas ocasiões a vítima era sempre a galinha 
mais velha da capoeira pois, como diz o ditado “Galinha velha 
faz bom caldo.”

A importância da galinha na vida do povo é tal que so-
bre ela há inúmeros provérbios. Vejamos alguns:

• Aldeã é a galinha e vai à mesa da rainha.
• Aonde a galinha tem os olhos tem os ovos.
• Doze galinhas e um galo, comem como um cavalo.
• É rainha a galinha que põe os ovos na vindima.
• Fraca é a galinha que não esgravata para ela.
• Galinha de campo não quer capoeira.
• Galinha de casa mais come do que vale.
• Galinha de eira, quer capoeira.
• Galinha de Janeiro, enche o poleiro.
• Galinha gorda por pouco dinheiro não há no poleiro.
• Galinha pedrês, não a comas, não a vendas, não a dês.
• Galinha pedrês, vale por três.
• Galinha pinta, ovos trinta.
• Galinha que canta de galo, põe o dono a cavalo.
• Galinha que canta, faca na garganta.
• Galinha que canta quer galo.
• Galinha preta põe ovo branco.
• Galinha velha, faz boa cozinha.
• Galinhas de São João, pelo Natal poedeiras são.
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Já o peixe era pouco apreciado por ser considerado pouco 
nutritivo pois, como nos diz a sabedoria popular “O peixe 
não puxa carroça.” No entanto, a sardinha e o bacalhau eram 
muito usados no regime alimentar do povo português. Segun-
do reza a história, estes dois produtos eram abundantes e de 
baixo custo, razão pela qual as classes sociais mais abastadas os 
desdenhavam. A expressão popular “Para quem é bacalhau basta” 
ilustra bem esta realidade. No entanto, nas casas mais pobres 
quantas vezes uma sardinha não dava para três!

• Cada um puxa a brasa para a sua sardinha.
• Cevada loira, sardinha como toira.
• Em Agosto, sardinhas e mosto.
• Mulher e sardinha querem se da pequenina.
• No S. João, a sardinha pinga no pão.
• Quem em Março come sardinha, em Agosto lhe pica a espinha.
• Deus dá couves a quem não tem toucinho
• Se queres ver teu marido morto dá-lhe sardinhas em Março e 

couves em Agosto

Quanto aos produtos granjeados com o suor do trabalho do 
Homem entravam com alguma abundância na casa de toda 
a gente, incluindo os  mais  pobres. A  couve,  os  grelos,  a  
batata, o  nabo,  a cebola, a nabiça faziam parte integrante do 
regime alimentar das populações pois, “Nabiça quer unto, grelo 
azeite e nabo presunto” ou “À falta de capão (galinha/galo), cebola 
com pão”, (ainda hoje nas nossas aldeias o povo chama à cebola 
galinha à portuguesa).

Vejamos alguns provérbios que nos falam de alguns produ-
tos agrícolas cultivados pelo homem, bem como do período em 
que devem ou não ser plantados ou colhidos:

• Laranja de Janeiro é tão boa como a carne de carneiro.
• Se  queres  ser  bom  ervilheiro,  semeia  no  crescente  de Janeiro.
• Aveia de Fevereiro, enche o celeiro.
• Quando não chove em Fevereiro; nem bom centeio nem bom 

lameiro.
• O grão, em Março, nem na terra nem no saco.
• Em Maio, comem se cerejas ao borralho.
• Maio frio, Junho quente, bom pão, vinho valente.
• Em Julho ceifo o trigo e o debulho, e com o vento soprando vou 

limpando.
• Em Agosto, todo o fruto tem o seu gosto.



52 53

• Em Agosto deve o milho ferver no carolo.
• Em dia de S. Lourenço, vai à vinha e enche o lenço.
• Pelo São Martinho, mata o teu porquinho e semeia o teu 

cebolinho.
• Alho e vinho puro levam a porto seguro
• Chuva em Agosto: açafrão, mel e mosto
• Setembro: mês dos figos e cara de poucos amigos
• Em Outubro, sê prudente: guarda pão e semente.
• Não se compram nabos em sacos
• A abóbora e o nabo, ao fim de três dias enganaram o diabo
• Melão e casamento são coisas de acertamento.
• Com melão, vinho de tostão

Pratos tradicionais das Beiras

Deixemos um pouco de lado a literatura oral relacionada 
com a gastronomia e partamos em busca de alguns pratos ca-
raterísticos da nossa Beira.

Os pratos que mais caraterizam a Beira são:
• o cabrito assado,
• a carne de assuã (ossos da parte do lombo do porco 

com carne, que são salgados)
• a feijoada com enchidos e hortaliça,
• o rancho à moda da Beira,
• o caldo de castanhas, (a castanha substituiu durante 

muitos anos a batata)
• o chouriço de boche,
• as trutas,
• o caldo verde,
• as papas de milho (ou relão – milho moído grosseira-

mente) com carne de vinha de alhos, sardinha ou mís-
caro,

• o sarrabulho,
• a vitela assada de Lafões,
• o pato assado,
• o arroz de carqueja,
• o arroz de feijão,
• o feijão frade,
• a batata a murro com bacalhau,
• as migas (com feijão frade, broa e couve ralada),
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• a broa de milho,
• a sardinha assada com batata à racha e pimentos,
• as favas estufadas com enchidos,
• o  peixinho  da  horta  (vagem  verde  de  feijão,  passa-

da  por farinha e ovo, frita), ...

Se nos alargarmos no espaço geográfico da vasta área que 
são as Beiras, encontramos ainda uma riqueza maior da de-
liciosa gastronomia que os nossos antepassados nos legaram. 
Referimos:

• os torresmos,
• as trutas de escabeche,
• a lampreia,
• a caldeirada de peixe,
• a bola de sardinha, de carne de vinha de alhos, de cebola,
• a sopa de nabos com castanhas,
• a chanfana,
• o arroz de espigos,...

Reconhecemos que a gastronomia tradicional é hoje uma 
das nossas grandes marcas turísticas. É também na gastronomia 
tradicional portuguesa que muitos emigrantes se inspiram e 
fazem sucesso nos países onde residem.   As comunidades 
portuguesas da diáspora têm uma grande responsabilidade na 
transmissão da nossa cultura nos países de acolhimento. Assim 
é com as danças e os cantares, assim é com a divulgação da 
nossa gastronomia tradicional.

À mesa, recheada com paladares regionais podemos encon-
trar a fraternidade e o convívio salutar que uma boa compa-
nhia e uma mesa farta, regada com um bom vinho, propor-
cionam pois, “Festa sem comedoria, é como gaita que não assobia”.

Maria Odete Madeira
Chanceler Gastrónoma  

da Confraria de Saberes  
e Sabores da Beira,  

“Grão Vasco”
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A Tuna Sabores da Música é a estrutura da dinamização 
lúdica da Confraria de Saberes e Sabores da Beira, “Grão 
Vasco”, ligada ao Conselho de Artes e Tradições, no setor 

“Arca de Sa- beres da Música”.
Este Conselho tem como patrono o grande boémio, poeta e 

fadista viseense Augusto Hilário.
Como grupo de cantares, Sabores da Música, visa não só 

de- senvolver harmonicamente as capacidades lúdicas e artísti-
cas dos seus componentes mas também promover a divulgação, 
preservação e valorização da música tradicional portuguesa.

O seu objetivo primeiro é investigar, preservar e divulgar 
as tradições beirãs, com especial ênfase no aspeto da tradição 
mu- sical.

Para além de dinamizar os eventos da Confraria, a Tuna 
en- contra-se disponível para colaborar com todas as entidades 
que a solicitem.

A orientação técnica é garantida por um dos seus compo-
nen- tes ativo, que estrutura, define e projeta a Tuna, de acordo 
com as atuações calendarizadas.

Os ensaios decorrem na sede social da Confraria de Saberes 
e sabores da Beira, “Grão Vasco”, às quartas feiras.

Tuna Sabores da Música
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A Casa de Viseu no 
Rio de Janeiro foi 
o palco, no dia 

12 de Julho de 2015, da 
terceira entronização da 
Confraria Saberes e Sabo-
res da Beira ‘Grão Vasco’ em terras de Vera Cruz. Treze novos 
confrades e dois comendadores juraram defender os saberes e 
sabores da região de Viseu, numa cerimónia que contou com 
a presença do Almoxarife da Confraria, José Ernesto Silva; do 
secretário de estado das Comunidades, José Cesário; de Antó-
nio Almeida Henriques e João Paulo Gouveia, respectivamente 
presidente e vice-presidente da Câmara de Viseu; do Cônsul de 
Portugal no Rio de Janeiro, que presidiu à cerimónia, bem como 
de toda a directoria da Casa de Viseu.

De referir a enorme adesão da comunidade portuguesa ao 
evento, com mais de três centenas de pessoas que se juntaram 
no almoço que se seguiu, com a gastronomia e vinhos portu-
gueses, numa festa abrilhantada por artistas portugueses, no-
meadamente a fadista Maria Alcina, oriunda de Castro Daire, 
radicada no Brasil há cerca de 60 anos e muito querida na co-
munidade portuguesa.

Foram entronizados treze novos confrades, oriundos da 
comunidade portuguesa no Brasil, bem como pessoas que se 
destacaram na defesa dos valores da cultura e gastronomia por-
tuguesa no Brasil e dois comendadores, Nuno de Mello Bello, 
cônsul geral no Rio de Janeiro e o deputado estadual do Brasil, 
Hugo Leal.

Já Flávio Martins, presidente da Casa de Viseu mostrou o 
orgulho de receber mais esta entronização, o que mostra a im-
portância que a comunidade dá aos valores da cultura portu-
guesa.

Da festa que se seguiu, destaque para António Cardão. O 
antigo presidente da Casa de Viseu foi a “voz” que abrilhantou 
a festa, recordando grandes êxitos da música popular portugue-
sa, “obrigando” muitos dos presentes a uns passinhos de dança. 
Seguiram-se as actuações da fadista Maria Alcina e o cantor 
Mário Simões, oriundo da Figueira da Foz.

 Terceira Entronização no Rio de Janeiro
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O conhecimento e a (re)descoberta da nossa identidade 
decorre de caminhos e acções diversas, muitas das quais 
se cruzam e complementam, como são testemunhos o 

ideário programático e os percursos assumidos pela Confraria 
de Saberes e Sabores Grão Vasco ao longo dos seus 16 anos de 
existência. 

A recuperação e a divulgação de memórias de saberes e de 
sabores, que este organismo tem potenciado com assertividade, 
reveste-se de acrescida eficácia quando complementado com a 
dinamização de acções que possibilitem a sua fruição. A (re)
descoberta do património gastronómico e dos múltiplos saberes 
das beiras, quando “recuperados” e vivenciados em contextos 
diversos (conferências, encontros, passeios culturais, publica-
ções, refeições, provas, etc.), convertem-se em experiências, que 
inevitavelmente alteram os modos de olhar, de ouvir e de sentir 
dos intervenientes, que com naturalidade assumem o estatuto 
de agentes de continuidade e de comunicação em rede dessas 
heranças comuns. 

Desde logo a nomenclatura identificativa da Confraria esta-
belece a sua ligação a um dos maiores ícones do património da 
região, a mestre pintor Grão Vasco, motivando a sua valorização 

Sabores e saberes:  
conhecer, promover e fruir

1.ª Entronização em Viseu, a 25 de outubro de 2003
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em âmbitos alargados, não só no que concerne à sua produção 
pictórica, mas também no que se refere à sua importância no 
contexto do humanismo e das relações com figuras de primeira 
linha, como D. Miguel da Silva e outros pintores coevos. 

A Confraria põe em comunhão pessoas com formações, 
proveniências, interesses, conhecimentos e áreas de actuação 
muito diversas, o que concorre para um enriquecimento nas 
abordagens ao conhecimento e ao consumo dos vários saberes e 
sabores da região que vão promovendo. As vestes dos confrades, 
com as cores e simbolismo das insígnias, os rituais que realizam, 
são elementos inclusivos da identidade e de tradições locais, 
constituindo per si veículos de difusão da herança cultural, que 
exercem particular fascínio junto das comunidades. 

Sustentados numa certa inquietude, que os levou a procurar 
novos caminhos e desafios para a partilha dos legados inter-
geracionais de que se sentem depositários, os membros desta 
Confraria não se têm circunscrito ao território das beiras ou a 
Portugal, antes criaram laços além-fronteiras, com outras “fa-
mílias”, numa teia de ramificações plurais, enriquecedoras no 
cruzamento de conhecimentos e de experiências, na curiosida-
de em conhecer mais sobre os saberes e os sabores icónicos das 
beiras e, assim, apreciarem os seus elementos únicos e diferen-
ciadores, bem como os pontos de contacto com os territórios 
onde residem. 

Desta forma têm aberto um dilatado universo de oportu-
nidades para serem embaixadores privilegiados na defesa e na 
valorização da cultura tradicional das beiras, promovendo, de 
forma qualificada, o conhecimento e os produtos regionais que 
lhe estão associados. As múltiplas representações pelo mundo 
da Confraria, as ligações com as comunidades de origem portu-
guesa, motivam a recuperação e o fortalecimento das relações 
com sabores genuínos, com tradições, com a autenticidade de 
um vasto património cultural que, com raízes no passado, se 
mantém vivo e interveniente no presente. 

Fátima Eusébio
Coordenadora do Departamento 

dos Bens Culturais da Diocese de Viseu
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Na leitura da paisagem do centro da cidade de Viseu, não 
obstante as alterações de volumes e de organização de-
correntes das modernas construções, as torres dos edifí-

cios religiosos ainda assumem especial protagonismo. Torres que, 
para além da sua componente estética, compreendiam o propó-
sito de, através do sino, marcarem o ritmo do tempo das comu-
nidades, convocarem os fiéis para a celebração da eucaristia ou 
alertarem para a ocorrência de acontecimentos felizes, como um 
nascimento, ou menos felizes, como as mortes ou os incêndios 
e outras calamidades. Neste âmbito, constituíam elementos que 
motivavam a unidade entre os habitantes, que colectivamente 
descodificavam os sons emanados pelo sino. Simultaneamente, 
as torres e os sinos congregam simbolismos religiosos: as torres 
impõem-se na paisagem e, assim, reforçam a importância da igre-
ja, que se demarca das construções envolventes; orientam o olhar 
dos fiéis para o alto, para o céu e para Deus; os sinos constituem 
um sinal de anúncio e de louvor a Deus e os seus sons metálicos 
corporizam a voz protectora de Deus. 

Associados às torres elevam-se os cataventos, que indicam 
a direcção do vento. Executados em metal, na cidade de Viseu 
predominam as figuras humanas, eventualmente anjos, com 
trombetas ou com espadas. 

Às torres da Catedral de Viseu, as mais elevadas, juntam-se 
as da igreja da Misericórdia, as da igreja da Ordem Terceira do 
Carmo, a da igreja da Ordem Terceira de São Francisco, a da 
igreja de Seminário Maior de Viseu e, as mais pequenas, a da 
igreja de Santo António e a da capela de São Sebastião. Nas 
inúmeras pinturas, que os artistas foram criando figurando o 
conjunto do centro da cidade, as torres das igrejas estão inva-
riavelmente assinaladas. 

Torres a que se associam também lendas e histórias, como a 
do viseense João Torto, que no século XVI concebeu um siste-
ma para voar e se terá lançado da torre da Catedral para o Cam-
po de São Mateus, onde caiu, ficando ferido com gravidade e 
acabando por falecer. 

As principais igrejas da cidade são antecedidas de adros, com 
maior ou menor dimensão, dispostos em plano mais elevado em 

(Re)leituras simbólicas de alguns  
elementos das nossas Igrejas
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relação ao espaço circundante, e o acesso ao portal principal é 
antecedido por degraus, definindo assim um percurso de hie-
rarquização do espaço profano para o mais sagrado. Patamares 
como os da Catedral de Viseu, da Igreja da Misericórdia, da 
Igreja dos Terceiros, da Igreja do Carmo, da igreja de Nossa Se-
nhora da Conceição ou da pequenina capela de Nossa Senhora 
dos Remédios posicionam os visitantes num nível de sentido 
ascensional, de caminho, orientado para a porta principal de 
cada uma das igrejas, mas também numa perspectiva de enqua-
dramento de um espaço que acolhe, que congrega e convida ao 
encontro, ao convívio, antes e depois das celebrações. 

Os portais das igrejas representam muito mais do que as 
funcionalidades de protecção e de entrada e saída. Em cada 
igreja constituem o portal simbólico de busca incessante do 
paraíso, no espaço que constitui a “cidade de Deus” na terra. 
Por isso as portas das igrejas, para além da sua imponência, 
ostentam almofadas cuidadosamente trabalhadas, como as da 
igreja da Misericórdia, e laboriosas aplicações metálicas como 
as da Catedral. O seu simbolismo e beleza são realçados pelo 
decorativismo envolvente e pelo enquadramento na fachada. 
Se nas igrejas da Misericórdia e do Carmo sobressaem as can-
tarias com diferentes volumetrias e a plasticidade dos orna-
tos lavrados no granito, conferindo exuberância decorativa e 

Igreja dos Terceiros e Seminário.
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dinamismo ao conjunto, o portal da igreja da Ordem Terceira de 
São Francisco, para além desses elementos, incorpora as armas 
dos franciscanos, com sentido identitário, mas também de que 
as “portas do Céu” serão abertas para os que seguirem a propos-
ta de caminho de Cristo. 

Pelas portas das igrejas passam, na actualidade, muitos turis-
tas e visitantes com o simples objectivo de verem o edifício, mas 
a verdadeira compreensão de cada um destes espaços pressupõe 
o seu entendimento como um local que vai muito para além da 
materialidade, da simples expressão de uma sintaxe estilística. 
As entradas das igrejas incorporam todo um universo de vivên-
cias, directamente relacionadas com o edifício, mas invisíveis, 
que são o suporte da real apreensão da dimensão e do sentido 
destes locais. 

Quantos sentimentos de alegria e esperança, quantos cora-
ções sobressaltados e cheios de dor, quantas escolhas de mudan-
ça, desejos de milagres, pedidos de misericórdia divina, apelos à 
intercessão de Cristo, Nossa Senhora ou dos Santos, vontades 
de recolhimento, rostos sorridentes e rostos com lágrimas, pas-
saram por estas “portas do Céu”, em contextos de celebrações 
da eucaristia, de festividades, de procissões, etc., ou na simples 
procura do espaço para a oração individual? Vivências que po-
dem ocorrer em qualquer local, mas estas são sustentadas na 
imensidão da fé, num acreditar e confiar incondicionais, num 
amor que não se explica, sente-se. Trata-se de um universo que 
não tem representação material, mas que existiu e existe, está 
vivo, ainda que não vivido e compreendido por todos, tem de 
ser resgatado para a linha de pensamento e de interpretação 
dos que procuram compreender verdadeiramente o espaço das 
igrejas. 

Fátima Eusébio
Coordenadora do Departamento dos Bens Culturais da Diocese de Viseu

Interior dos claustros da Sé Catedral de Viseu
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A nobre Taça dos Cavaleiros

A Nobre Taça 
dos Cavaleiros 

é um troféu entregue 
pela Confraria 

a todos os Confrades 
entronizados, como 
símbolo de união 

e de solidariedade.

Beirão 
de Mérito 

– título atribuído  
a personalidades 

e instituições. Cavaleiro Comendador

Títulos
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Órgãos Sociais da Confraria

MESA DO NOBRE SENADO
GRÃO-MESTRE – António da Costa Vidal

ESCRIVÃO-MOR – Cristina Paula Da Cunha Pereira Gomes
ESCUDEIRO – José António Ruas G. Carvalho

ALMOXARIFADO
ALMOXARIFE – José Ernesto Pereira da Silva

ARAUTO – Venceslina Maria C.A. Costa e Santos
CHANCELER-MOR – António Manuel Pereira Meneses

CONTADOR-MOR – Marina Barreiros de Oliveira
VOGAL – António Batista Neves

VOGAL – Ana Emília Matos Lopes de Almeida

CONFERENTE
CONFERENTE-MOR – José Lopes Coelho

CONFERENTE-ADJUNTO – Pedro Carvalho Ruas
CONFERENTE-ADJUNTO – Filipe Marques Lourenço

CONSELHO DE COUTEIROS
ACTIVIDADE EDITORIAL

Adelino José Ferreira Monteiro
António Figueiredo

João Manuel Meruje Dias
José Carlos Governo

José Marques Albuquerque
 

CONSELHO GASTRONÓMICO
Meirinho Gastronómico – Maria Odete Nunes Madeira

Chanceler – Luis Manuel Soares da Cunha Alves
Contador – Armanda Monteiro Nunes de Barros

 
CONSELHO ÉNOFILO

Meirinho Enófilo – Maria Manuela Damasceno L. Esteves
Chanceler – José Luís Araújo

Contador – Carlos Manuel Oliveira

CONSELHO DE ARTES E TRADIÇÕES
Chantre – Catarina Maria Nunes de Barros
Chanceler – João Fernando Sousa Simões

Contador – João Domingos

EMBAIXADOR DA CONFRARIA NO BRASIL
António Cardão

MANDATÁRIO DA LISTA
Fernando Correia de Almeida Ruas

CONSELHO CONSULTIVO
João Garcia Mendes – Presidente do Conselho
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Patrono da Confraria  
VASCO FERNANDES - O “GRÃO VASCO”

Pintor renascentista com escola artística em Viseu.

Patrono do Conselho Gastronómico
AQUILINO RIBEIRO

Escritor nascido em Carregal, Sernancelhe.

Patrono do Conselho Enófilo  
INFANTE D. HENRIQUE

Primeiro Duque de Viseu.

Patrono do Conselho de Artes e Tradições  
AUGUSTO HILÁRIO

Fadista, poeta e boémio, natural de Viseu.

Patronos Confrádicos
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Traje feminino

Capa:  De cor preta, em tecido de lã, difere da do 
masculino no cabeção que tem um bordado inspira-
do na técnica tradicional de Tibaldinho, tendo por 
baixo um forro vermelho para sobressaírem os ilhós 
do bordado.

Chapéu:  De cor preta, de copa mais alta à frente. A 
aba tem 8 centímetros à frente e 6 centímetros atrás 
sendo envolta com fita de cor amarela dourada, com 
laço atrás, descaindo nas pontas.

Traje Confrádico
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Traje masculino

Capa:  De cor preta, em tecido de lã, passando abaixo 
do joelho, com cabeção que prende em bico à frente 
e atrás. Por cima, tem uma pequena gola debruada a 
cetim vermelho. No peito,à esquerda, tem a inserção 
do logotipo da Confraria, em tecido de feltro ver-
melho.

Chapéu:  De cor preta, com copa redonda, com dez 
centímetros de aba. A copa é envolta de fita de seda 
de cor amarela dourada.
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Antiga Praça da Erva, actual Largo Pintor Gata
Edição da Câmara Municipal de Viseu
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O Pintor Vasco Fernandes, o Grão Vasco, é suposto ter nas-

cido nos arredores de Viseu à volta de 1475. Não se conhece, ao 

certo, também, o lugar onde morreu, o que deve ter acontecido 

entre os finais de 1542 e o início do ano de 1543. Em 1501 era 

dado como tendo o ofício de pintor.

Colaborou com mestres flamengos no grande retábulo feito 

para o altar-mor da Catedral de Viseu entre 1501-1506. A sua 

produção autónoma tornou-se depois deveras singular, a avaliar 

por dezenas de obras conhecidas. Dentre as encomendas rece-

bidas destacam-se as que executou para as Catedrais de Lamego 

e de Viseu, para os Mosteiros de Santa Maria de Salzedas e de 

Santa Cruz de Coimbra, para o Convento de Órgens, etc.

Vasco Fernandes
O Grão Vasco



Confraria de Saberes e Sabores da Beira, 
“Grão Vasco”

Av. Calouste Gulbenkian, 22 – R/C • 3510–055 VISEU
E-mail: confraria.graovasco@sapo.pt

Blog: graovascoconfraria.blogspot.com 
Site: http://www.confrariagraovasco.com

 Casa do Distrito de Viseu no Rio de Janeiro
Sede Social: Rua Carlos Chambeland, 40/50

Vila da Penha, Rio de Janeiro - 21210-090
TEL.: +55 21 3391-6730 (terça a sábado)

Sede campeStre: Estrada da Cascata, 624 – Guapimirim – 25945-300
TEL.: +55 21 2632-2807 (terça a sábado)

www.casadeviseu.com.br
secretaria@casadeviseu.com.br

Facebook: casa.deviseu
Twitter: @casadeviseu


