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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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Tão longe, mas ao mesmo tempo tão perto, é sempre uma 
alegria constatar o empenho da comunidade viseense na 
divulgação e preservação das nossas tradições. Seja em 

que lugar for.
A gastronomia é um dos mais relevantes patrimónios ima-

teriais que temos para oferecer além-fronteiras. E a Confraria 
Saberes e Sabores de Portugal fá-lo como poucos.

Daí que me associe, com uma palavra de estímulo, à II En-
tronização da Confraria Saberes e Sabores de Portugal em Zuri-
que, da qual sou seu comendador há três anos.

Termino com um apelo: continuem a dinamizar a nossa cul-
tura tradicional, a nossa gastronomia e os nossos vinhos por 
terras helvéticas.

Um abraço amigo e fraterno

Almeida Henriques
Presidente da Câmara Municipal de Viseu

Mensagem do Presidente  
da Câmara Municipal de Viseu
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Mais um momento para recordar e um evento para vi-
ver a memória de uma terra, de uma história, de uma 
família, de um povo, de tradições que não deixam de 

ser atuais pelos valores que transmitem e pela gratidão de os 
comunicar. 

A Confraria de Saberes e Sabores da Beira “Grão Vasco” 
tem a preocupação de levar às suas congéneres espalhadas pelas 
mais diversas partes do mundo, os valores que a caracterizam e 
a força que a dinamiza.

 Isto, exprime-se por sentimentos de amizade, de proximida-
de, de solidariedade e da própria cultura que desafia os confra-
des a serem mais pessoas humanas a viver este evento em verda-
deiro espírito de fraternidade. Estes são valores que o mundo de 
hoje precisa e que uma sociedade multicultural pode transmitir. 
Também na Suiça este paradigma de Confraria se torna uma 
força dinamizadora daqueles que longe das suas terras e das 
suas famílias, continuam a lutar por um dia mais próspero, mas 
também na esperança de um dia poder regressar às suas origens.

Desejo a todos os Confrades e de modo especial aos que vão 
ser entronizados, os meus sinceros parabéns, com uma palavra 
de estímulo e estima numa fé mais comprometida, que faça 
da vossa vida e do vosso trabalho nessas terras de Zurique um 
grande testemunho para benefício de todos.

Parabéns a todos, na certeza de que onde se encontra um 
visiense, está um português com alma e coração a transbordar 
de alegria e gratidão. Felicidades! Desejo a todos vós votos de 
Santas Festas de Natal, com uma bênção de Jesus, o Salvador 
do Mundo.

+ António Luciano dos Santos Costa, 
Bispo de Viseu

II Entronização da Confraria de Saberes  
e Sabores de Portugal em Zurique
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Mensagem do Presidente da Assembleia 
Municipal de Viseu

O ano de 2018 vai decerto ficar assinalado como um ano 
especial para a Confraria Saberes e Sabores da Beira 
“Grão Vasco” e para a Comunidade Lusa na Suíça, pois 

se em 27 de janeiro se registou um primeiro encontro na cidade 
de Vevey para a I Entronização da Confraria Saberes e Sabores 
de Portugal na Suíça Francófona, no próximo dia 1 de Dezem-
bro volta a deslocar-se a Terras Helvéticas para apadrinhar a II 
Entronização da Confraria em Zurique na Suíça Germânica, 
onde já havia estado em 26 de junho de 2015.

Estes encontros regulares entre a Confraria de Saberes e Sa-
bores da Beira e as Comunidades Portuguesas espalhadas pelo 
mundo promovem a ligação às raízes de quem, por circunstân-
cias diversas, se radicou noutras paragens. Promove-se assim o 
avivar das memórias aos que não deixam de sentir Portugal e 
especialmente a Beira seja qual for o país em que se encontrem.

O movimento associativo em geral e as Confrarias da nos-
sa Diáspora em particular têm o enorme mérito de promover 
a confraternização, atenuando a saudade ao manter vivas as 
tradições culturais das terras de onde partiram, merecendo por 
isso o nosso reconhecimento.

Assim, deixamos aqui um caloroso cumprimento à Confraria 
de Saberes e Sabores da Beira, extensivo à Federação das Asso-
ciações da Diáspora, pela sua nobre missão e pelo contributo 
que tem dado ao reforço dos laços de amizade com os compa-
triotas dispersos pelo mundo.

Aproximando-se a quadra do Natal e a chegada de um Novo 
Ano, aproveitamos para endereçar uma mensagem de amizade 
e alegria à grande família portuguesa radicada na Suíça, particu-
larmente aos Viseenses, e muito especialmente aos que passa-
rão a festividade natalícia longe da sua terra e das suas famílias

A todos desejamos um Santo Natal e um Ano Novo cheio 
de felicidade.

Um abraço amigo,

José Mota Faria
Presidente da Assembleia Municipal de Viseu
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O acto de entronizar é, sem duvida, o momento mais no-
bre que ilustra a vida da Confraria, sendo por isso esta 
II Entronização mais um marco de elevada importância 

na nossa vida Confrádico.
A II Entronização da Confraria de Saberes e Sabores de Por-

tugal, em Zurique, é o resultado da uma visão continuada em 
querer crescer, de muito trabalho desenvolvido com enorme es-
forço, dedicação e empenho de todos os Confrades. É, também, 
o alcançar dos objectivos que nos propusemos aquando da fun-
dação, que passa por criar laços de amizade, bem como divulgar 
e promover a cultura e gastronomia portuguesas.

Com esta II Entronização, a Confraria de Saberes e Sabores 
de Portugal em Zurique acrescenta, aos já existentes, 5 Comen-
dadores e 30 Cavaleiros, mais 4 Comendadores e 11 Cavaleiros 
apadrinhados pela Madrinha Confraria de Saberes e Sabores da 
Beira ‘Grão Vasco’, o que muito nos orgulha e enriquece.

Nesta cidade de Zurique, capital financeira deste País (Suí-
ça), existem 171 diferentes nacionalidades, nas quais Portugal 
ocupa a terceira posição.

A Confraria de Saberes e Sabores de Portugal, em Zurique, 
muito se tem esforçado em promover e dar a conhecer Portu-
gal ao povo suíço como o País com as mais antigas fronteiras 
consolidadas na Europa, que tem a mais antiga Região Vinícola 
Demarcada do Mundo (Douro), como um País com um riquís-
simo património Cultural, que ‘criou’ poetas como Camões, 
Fernando Pessoa ou Bocage; o prémio Nobel da Literatura José 

Três anos passaram
 

Foto de família da 1.ª Entronização, 26 de junho de 2015
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Saramago; o cineasta Manuel Oliveira, o Papa João XXI, entre 
muitas outras figuras de relevo a nível mundial.

Para além de tudo isso, Portugal tem uma enorme e saborosa 
diversidade Gastronómica, de Norte ao Sul e nas ilhas da Ma-
deira e dos Açores.

A Confraria de Saberes e Sabores de Portugal em Zurique, 
com a diversidade geográfica dos seus Confrades, oriundos de 
todo o Portugal, representa a Identidade de um Povo, de uma 
Nação, dos seus Saberes e Sabores, mas também das suas tradi-
ções, usos e costumes.

“Sozinhos podemos vencer às vezes... mas em grupo pode-
mos vencer sempre...” 

Jorge Manuel de Almeida Rodrigues
Almoxarife da Confraria de Saberes

e Sabores de Portugal em Zurique

Comendadores da Confraria. Da esquerda para a direita:  
Prof. José Ernesto, Sr. Jorge Rodrigues,  

Carlos Gonçalves, Dr. José Cesário, Dr. Almeida Henriques  
e Dr. Licínio Binagre do Amaral



8

Mensagem do Almoxarife da Confraria

A Confraria de Saberes e Sabores de Portugal em Zurique, 
apadrinhada pela Confraria de Saberes e Sabores da Bei-
ra, “Grão Vasco”, na pessoa do seu Almoxarife, professor 

José Ernesto, nasceu a 26 de junho de 2015.
No seu I Capítulo Geral de Entronização empossou 5 Co-

mendadores entre personalidades viseenses e residentes em 
Zurique. Destacamos, Dr. Almeida Henriques, Presidente da 
Câmara Municipal de Viseu, Dr. José de Almeida Cesário, ao 
tempo, Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Dr. 
Licínio Bingre Amaral, Cônsul Geral de Portugal em Zurique, 
Carlos Alberto Silva Gonçalves, Deputado à Assembleia da Re-
pública e Professor José Ernesto, Almoxarife da Confraria de 
Saberes e Sabores da Beira, “Grão Vasco”.

Com o título de Cavaleiros, foram entronizados 33 cidadãos 
oriundos de diversas regiões de Portugal.

O nascimento desta Confraria em terras Helvéticas deve-se 
essencialmente a Jorge Rodrigues, natural de Ribafeita, Viseu e 
há vários anos a residir em Zurique. Os objetivos a que se pro-
puseram, com a criação desta associação, centram-se, essencial-
mente, na defesa, divulgação e dinamização da cultura tradicio-
nal e popular dos portugueses além fronteiras, designadamente, 
no que diz respeito à nossa Gastronomia, aos nossos vinhos e 
aos usos e costumes dos portugueses de antanho.

O II Capítulo Geral de Entronização da Confraria de Sabe-
res e Sabores de Portugal em Zurique vai ter lugar no dia 1 de 
Dezembro de 2018, em Zurique. No evento vão ser entroniza-
dos 4 Comendadores e 11 Cavaleiros.

X Entronização em 29 de outubro de 2016



8 9

Neste momento, a Confraria de Saberes e Sabores da Beira, 
“Grão Vasco” tem já 5 Confrarias irmãs espalhadas pelo mun-
do. Na Suíça, para além da Confraria de Saberes e Sabores de 
Portugal em Zurique, nasceu este ano, em Vevey, a Confraria de 
Saberes e Sabores de Portugal na Suíça Francófona; além atlân-
tico, contamos com a Confraria de Saberes e Sabores da Beira, 
“Grão Vasco” da Casa de Viseu no Rio de Janeiro, a Confraria 
dos Sabores Luso Amazónicos em Manaus e a Confraria Saberes 
e Sabores da Beira, “Grão Vasco”, da Casa das Beiras de Toronto.

É, pois, com grande satisfação que vemos crescer esta nossa 
Confraria irmã e formulamos votos dos melhores sucessos para 
o seu futuro, sempre imbuído na defesa e divulgação dos usos e 
costumes do Povo Português

Bem haja pelo vosso trabalho

Abraço Amigo,

José Ernesto Pereira da Silva
O Almoxarife da Confraria de Saberes  

e Sabores da Beira, “Grão Vasco”,

Capítulo de Verão/Outono – Dia do Município, 21/09/2018



10

Mensagem do Presidente  
do Conselho Consultivo da Confraria

Graças a uma profícua parceria com a Federação da Diás-
pora Portuguesa, a Confraria de Saberes e Sabores da 
Beira, “Grão Vasco” -- que tem, como missão, a promo-

ção e divulgação da gastronomia tradicional e dos vinhos produ-
zidos em terras beirãs, a recolha de usos e costumes tradicionais 
, a realização de ações de caráter cultural que consubstanciem 
a defesa e a preservação do património gastro-enófilo destas 
terras e o incremento, de forma pedagógica, junto dos estabele-
cimentos de restauração e afins, a preservação da gastronomia 
beirã -- está hoje, representada em 4 Continentes – Europa, 
Ásia, África e América num total de 23 países em que se inclui a 
Suíça, facto que coloca a Confraria de Saberes e Sabores da Bei-
ra, “Grão Vasco” no topo das referências da Vida Confrádica.

Pela 2ª vez, num curto espaço de tempo, está a Confraria 
de Saberes e Sabores da Beira, “Grão Vasco”, a colaborar na 2ª 
entronização em Zurique.

O seu Conselho Consultivo congratula-se por mais esta En-
tronização na Suíça e saúda 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 beirãs, 
o que contribuirá para um sentimento de maior proximidade 
com as suas origens.

Renovando, neste importante momento, as nossas felicita-
ções a todos os novos Confrades, desejamos à Confraria de Sa-
beres e Sabores de Portugal em Zurique os maiores sucessos.

João Garcia Mendes
Presidente do Conselho Consultivo da Confraria
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Saúdo a II Entronização da Confraria de Saberes e Sabores 
de Portugal em Zurique.

É com imensa satisfação que constato a dinâmica des-
ta Confraria em bom tempo apadrinhada pela Confraria de Sa-
beres e Sabores da Beira, “Grão Vasco”.

O envolvimento da Comunidade Portuguesa na promoção 
dos valores e tradições,

Confrádicos, para além de criar laços de amizade e partilha 
de convívio entre os Confrades, serve também para em conjun-
to refletirem e divulgarem, as tradições e costumes de um Povo.

Só pelo facto da Confraria servir para unir a Comunidade 
à volta dos temas que dizem respeito ao solo Pátrio, já valeu a 
pena.

Por outro lado, o companheirismo vivido na Comunidade 
Portuguesa sediada em Zurique, faz reviver a saudade das ori-
gens e mantem viva a ligação à Pátria Portuguesa.

Quero, nesta data festiva, cumprimentar todos quantos têm 
promovido este movimento Confrádico e desejar que a II En-
tronização dessa Confraria que se realiza no dia 1 de Dezembro 
de 2018, reforce a importância da Comunidade Portuguesa em 
Zurique.

Desejo que os trabalhos decorram com elevação e brilhantis-
mo e que os novos Confrades se sintam envolvidos.

Viseu espera por vós. A hospitalidade, a gastronomia e os 
vinhos do Dão, são bons

motivos para visitar Viseu.
Parabéns e um grande abraço.

José Lopes Coelho
O Conferente da Confraria de Saberes 

e Sabores da Beira, “Grão Vasco”

Mensagem do Conferente da Confraria
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Gostaria de realçar a importância que atribuo e que 
se deve atribuir à Confraria de Sabores e Saberes de 
Portugal em Zurique. Trata-se de uma entidade criada 

há poucos anos, mas que já demonstrou o seu dinamismo. Por 
outro lado, tem como objetivo dar a conhecer e projetar a exce-
lência da gastronomia e da enologia do nosso país, como os no-
mes, aliás, o sugerem. Trata-se de um projeto nobre, porquanto 
a qualidade da nossa gastronomia e dos nossos vinhos bem o 
merecem. 

Todos o sabemos, mas não será de mais frisar o papel de que 
se revestem as associações, tanto no nosso país como nos diver-
sos países, onde radicam os nossos compatriotas. O movimento 
associativo constitui, entre muitos outros aspetos, um instru-
mento relevante de ligação das Comunidades portuguesas com 
o nosso país, os nossos valores, a nossa cultura, em suma, a 
nossa história e a nossa presença no mundo. 

II Entronização da Confraria de Sabores e Saberes 
de Portugal em Zurique

01 de dezembro de 2018
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A criação em 2015 da Confraria de Sabores e Saberes de 
Portugal em Zurique demonstra que existe vontade de preser-
var o associativismo na Diáspora portuguesa, neste caso, em 
Zurique, na Suíça. A este ensejo, acresce o facto de a Confraria 
de Sabores e Saberes de Portugal já ter estabelecido laços com 
as Confrarias irmãs presentes na Suíça, no Brasil e no Canadá. 
Estou certo, estamos todos certos de que a Confraria de Sabores 
e Saberes de Portugal não deixará de se expandir e de criar raí-
zes noutras latitudes.

A primeira entronização constituiu um evento muito impor-
tante na vida e história da Confraria de Sabores e Saberes de 
Portugal, e de cada um dos associados. Realizou-se no início do 
ano, em Montreux, na Suíça de expressão francesa. Saliento e 
enalteço a decisão que consistiu em realizar a segunda entroni-
zação em Zurique, na Suíça de expressão alemã.

À Confraria de Sabores e Saberes de Portugal e a todos os 
respetivos associados, gostaria de transmitir uma mensagem 
de apoio e de disponibilidade da parte do Consulado Geral de 
Portugal em Zurique.

Desejo-vos a todos vós as melhores felicidades,

Paulo Maia e Silva
Cônsul-Geral de Portugal em Zurique
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Mensagem do embaixador da Confraria  
em terras de Vera Cruz

O sofrer da imigração, se transformou em iniciativas, por 
necessidade de convivência, na recordação das terras 
onde nascemos.

É claro que, em cada região, a adaptação deu-se, de acordo 
com as exigências locais.

O Brasil, teve a vantagem da língua. Nossa necessidade por 
esse prisma, não foi nada exigente.

Em outros países, a situação era bem diferente. A comuni-
cação foi, talvez o maior obstáculo para todos aqueles que pro-
curaram o mundo para viver. Mas, os Portugueses, arregaçaram 
as mangas e buscaram, com muito sofrimento, a vitória que, 
graças a Deus, veio para a maioria.

O surgimento do movimento confrádico, veio estreitar rela-
cionamentos e ganhou corpo em vários países.

Louvamos a iniciativa do Almoxarife José Ernesto que sem-
pre se colocou disponível no apoio as essas iniciativas.

Mando um grande abraço para Zurique que, este ano, estará 
realizando mais uma entronização.

Um brinde ao 52º aniversário da Casa do distrito de Viseu no 
Rio de Janeiro.
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Parabéns a todos quantos estão envolvidos com esta progra-
mação.

Lanço aqui, de maneira desafiadora, a ideia de se criar uma 
data e local, para que pudéssemos criar o encontro das confra-
rias, criadas em torno da Confraria de Saberes e Sabores da 
Beira, “Grão Vasco”, em todo o mundo.

Seria, talvez, a consagração do nosso movimento.
Que acham?
Vamos concentrar a posição de cada um em nosso Almoxa-

rife.
Zurique, abraços Confrádicos do Brasil.

António de Almeida Cardão
Embaixador da Confraria de Saberes e Sabores da 

Beira, “Grão Vasco” para o território Brasileiro.

15 de julho, a Casa do Distrito de Viseu do Rio de Janeiro 
foi palco da IV Entronização da Confraria Saberes e Sabores 

da Beira Grão Vasco.
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Viver longe da Pátria, ter um oceano imenso entre o tor-
rão pátrio e o país de acolhimento, deixar a família, os 
lugares queridos e tantas, tantas outras coisas mais, une 

as pessoas.
Foi assim que se criaram as casas de Viseu, de Portugal, dos 

Açores, da Madeira, de Trás os Montes, ... das Beiras!
Foi assim, também, que os grupos folclóricos, os clubes de 

futebol, os serões culturais proliferaram no mundo.
Foi assim, ainda, que a Confraria de Saberes e Sabores da 

Beira, “Grão Vasco” da Casa das Beiras em Toronto, nasceu no 
Canadá.

A I Entronização deu-se em 24 de Setembro de 2017. Desde 
então para cá, não mais parou. Promover serões culturais, an-
gariar fundos para o flagelo dos incêndios que assolou o país e 
as beiras, tão em particular, fazer o festival do caldo, têm sido 
algumas das atividades promovidas por este polo da Confraria 
Mãe.

É, pois, com muito gosto que vimos crescer esta nossa irmã 
em terras helvéticas. A suaII Entronização é prova de que os 
objetivos primeiros que nortearam a sua criação continuam pre-
sentes.

Daqui do Canadá, vos damos os parabéns e formulamos vo-
tos dos maiores sucessos confrádicos.

Um abraço amigo,

Bernardino Nascimento
O Almoxarife da Confraria de Saberes e Sabores da Beira, 

“Grão Vasco” da Casa das Beiras em Toronto,

Mensagem do Canadá
para terras helvéticas
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I Festival de Sopas, organizado pela Confraria de Saberes e Sa-
bores da Beira em Toronto, no dia 26 de setembro de 2018.
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Mensagem de Montreux para Zurique

Em janeiro do corrente ano nasceu em Montreux a Confra-
ria de Saberes e Sabores de Portugal na Suíça Francófona, apa-
drinhada pela Confraria dos Saberes e Sabores da Beira, “Grão 
Vasco”.

A promoção da Cultura do nosso país é não só um dever 
para com a Pátria, mas também um imperativo de consciência 
de quem, por razões várias, teve de abandonar o seu país.

É exatamente isso que fazemos por terras helvéticas quando 
fazemos questão de mostrar as nossas tradições, os nossos artis-
tas e a nossa gastronomia.

O objetivo fundamental de cada evento realizado, passa 
sempre pela divulgação da cultura portuguesa junto da comuni-
dade que nos acolhe. Outro fator que nos move é transmitir aos 
portugueses mais jovens, muitos dos quais nascidos e criados 
longe de Portugal e sem quaisquer referências culturais do tor-
rão pátrio, alguns Saberes e Sabores daquele cantinho distante 
que viu nascer os pais e avós.

Por isso, nos batemos todos os dias.
Por isso, trabalhamos e damos o melhor do nosso tempo 

livre a esta causa.
Por isso mostramos, sempre que podemos, a importância e 

o orgulho de pertencer a um povo que foi capaz de dar novos 
mundos ao mundo.

Odete Madeira, José Ernesto, Manuela Esteves,  
Isabel Silvestre e Carla de Sá Morais.
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Caros amigos da Confraria de Saberes e Sabores de Portugal 
em Zurique, estamos irmanados no mesmo propósito e comun-
gamos das mesmas responsabilidades. Por isso, nos juntamos 
a vocês neste dia e formulamos votos dos maiores sucessos na 
vida da vossa Confraria.

Um abraço amigo do,

LUÍS CHAVES 
Almoxarife da Confraria de Saberes e Sabores  

de Portugal na Suíça Francófona,

I Entronização da Confraria de Saberes e Sabores de Portugal 
na Suíça Francófona, no dia 27/01/2018, na cidade de Montreux

José Ernesto, António Ricoca Freire, embaixador de Portugal na 
Suíça, Fernando Lopes, Paulo Pisco, deputado, Miguel Calheiros 

Velozo, Cônsul Geral de Portugal em Genebra, e Luís Chaves
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Em 09 de março de 2017 um grupo de luso brasileiros 
residentes em Manaus iniciaram a criação da Confraria 
dos Sabores Luso Amazónicos “Grão Vasco”, sedeada no 

Luso Sporting Clube, clube histórico da mesma cidade. Neste 
dia foram constituídos cavaleiros 15 confrades. Os propósitos 
que nortearam a criação deste polo da Confraria de Saberes e 
Sabores da Beira, “Grão Vasco” em terras amazónicas prendem-
-se com a vontade de disseminar a cultura e a tradição popular 
portuguesa, nomeadamente, a da região da Beira Alta.

Na comemoração do seu primeiro aniversário, em março de 
2018, foi realizada a I Entronização com a entrada de mais 13 
membros. Aproveitando a presença do Almoxarife da Confra-
ria Mãe em terras de Vera Cruz, a II Entronização teve lugar 
no dia 20 de julho do corrente ano e mais 12 membros foram 
empossados com o grau de Cavaleiro. A este número se juntou 
recentemente a Deputada da Assembleia Estadual, Therezinha 
Ruiz de Oliveira e o Presidente do Conselho da Comunidade 
Portuguesa do Amazonas, José de Sousa Leite.

Assim, e após duas entronizações já realizadas, temos neste 
momento cerca de 40 confrades.

Ser confrade é sentir o SABOR mas também o SABER cria-
do e transmitido pelos nossos antepassados. Tudo o que não 
é sentido, não é verdadeiramente vivido e, como diz o povo 
português, aquilo que não custa a ganhar também não custa 
a gastar. E nós que estamos aqui de alma e coração sentimos 
o que fazemos e não largamos esta ligação a Portugal, pois são 
as raízes e por elas lutaram os nossos antepassados que, com 
trabalho, construíram o seu percurso aqui no Amazonas.

Somos, portanto, uma confraria com identidade, que integra 
confrades de elevada qualificação profissional e grande digni-
dade social, dos mais variados setores e que interagem entre si 
com tolerância, respeito e amizade.

As referências culturais são fundamentais para a afirmação 
da identidade das comunidades e podem ser uma oportunidade 
de progresso económico se houver um incentivo e um apoio à 
promoção dos produtos da terra e da região. A nossa confraria 
é parceira nessa luta.

Antes de terminar, gostaria de referir as fortes ligações que 

Mensagem da Amazónia
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mantemos com a Confraria Mãe sediada em Viseu bem como 
com muita gente amiga dessa linda cidade beirã.

Referir, ainda, o bom relacionamento que se criou entre as 
nossas congéneres do Rio de Janeiro, Toronto e Zurique.

É, pois, com grande satisfação que vemos hoje crescer esta 
nossa irmã na Suíça.

Formulamos votos dos maiores sucessos sempre norteados 
na defesa e divulgação dos Saberes e dos Sabores da nossa terra.

António Humberto Figueiredo
O Almoxarife da Confraria dos Sabores 

Luso Amazónicos “Grão Vasco”

Complemento da II entronização, em Manaus, com a deputada esta-
dual Terezinha Ruiz, e o Dr. José Lopes, presidente da comunidade 

portuguesa, em 8/11/2018

II Entronização da Confraria dos Sabores Luso
Amazónicos, “Grão Vasco”, no dia 20 de julho de 2018.
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Aos dezanove dias do mês de Abril do ano 2002, sob o 
patronato do grande pintor viseense renascentista, Grão 
Vasco, nasce 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 

Breve Historial da Confraria  
de Saberes e Sabores da Beira, “Grão Vasco”
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assumido há treze anos aquando da sua criação. As iniciativas 
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 
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em 22 países (Brasil, Argentina, Venezuela, EUA, Canadá, Áfri-
ca do Sul, França, Alemanha, Suíça, Luxemburgo, Inglaterra, 
Macau, Bélgica, Espanha, Andorra, Dinamarca, Uruguai, Ango-
la, 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 muitos 
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convites recebidos para apadrinhar novas Confrarias, para par-
ticipar em inúmeros eventos a nível nacional, para co-organizar 
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.

Capítulo Verão/Outono – Dia do Município – Entrega de prémio 
“Beirão de Mérito” a diversas personalidades de Viseu,  

entre as quais Celso Lemos, empresário, e D. Ilídio Leandro, 
Bispo Emérito de Viseu.
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A cidade de Lucerna situa-se no coração da Suíça, a poucos 
quilómetros de Altdorf, de onde terá nascido a Confe-
deração Helvética, há mais de 700 anos, inserida num 

impressionante panorama de montanhas, algumas delas muito 
famosas, como a de Pilatos ou a do Rigi, e tem como compa-
nhia permanente o  Lago dos 4 Cantões,  que tem 36 km de 
cumprimento e que comtempla ainda o cantão de Uri, Schwyz 
e Nidwalden.  

A cidade de Lucerna é um ponto obrigatório de paragem 
para milhares de turistas, que visitam a Suíça todos os anos, e 
são famosas as suas lojas de souvenires e de relógios, nas quais 
trabalham alguns portugueses. A Ponte da Capela (Kapell-
brücke), ou as muralhas urbanas, como a Torre que em tempos 
remotos serviu de prisão e que nos dias de hoje é uma concei-
tuada sala de conferências e de aperitivos para muitos casais 
que ali desejam fazer as juras de amor e de fidelidade. A cidade 
velha (Altstadt), com as suas casas pictóricas que se enfileiram 
numa auréola de um saudoso passado, junto das suas praças, 
entre as quais destaca-se aquela que serviu de partida a uma 
parte da guarda Suíça quando foi defender o Papa  Júlio II no 
Vaticano, no ano de 1506, no mês de janeiro, sendo que os 150 
soldados partiram de Bellinzona no dia 7 de abril do mesmo 
ano, numa vigem que durou 4 semanas.   No cantão de Lucerna 
vivem atualmente cerca de 5 mil portugueses, divididos entre 
os setores econômicos da construção civil, prestação de serviços 
e no setor hoteleiro. 

Destaques

Kapellbrücke (Ponte da Capela) – uma das mais antigas 
pontes de madeira da Europa, marco de Lucerna, fiel-
mente restaurada conforme o seu projeto original, após 
o incêndio.

Centro de Convenções e Cultura de Lucerna (KKL) – 
reúne um grande auditório de concertos, o centro de 
convenções e museu de arte sob seu teto imponente. A 
fadista Mariza irá marcar presença no próximo dia 13 de 
dezembro para mais um concerto. 

A cidade de Lucerna  
banhada pelo lago dos 4 cantões
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Museu Suíço do Transporte – um dos museus mais diver-
sificados da Europa, centrado ao tema do transporte e à 
comunicação, e, talvez, o mais frequentado da Suíça. 

Lago Lucerna – a beleza única do lago pode ser descoberta 
por barcos a vapor com rodas de pás e embarcações a 
motor, que estão ao dispor dos turistas. 

Pilatus, Rigi, Stanserhorn – montanhas ideais para pas-
seios, acessíveis por teleféricos, proporcionando visões 
panorâmicas das regiões ao redor de Lucerna, que mais 
parecem verdadeiros postais ilustrados. 

Adelino Sá
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Restaurant Werdguet

A Confraria dos Saberes e Sabores de Zurique, que conta 
com o Almoxarife Jorge Rodrigues, vai elevar a um pata-
mar de excelência a instituição, com a II Entronização, 

que se realiza no dia 1 de dezembro, em Zurique. Claro que,  
entre os ilustres convidados, vamos contar com a presença do 
Almoxarife da Confraria de Saberes e Sabores da Beira, Grão 
Vasco, o Sr. José Ernesto Pereira da Silva que, assim, vai poder 
perpetuar, aos novos entronizados, o nosso saber português, a 
nossa cultura e a nossa gastronomia portuguesa. Todos sabemos 
que este movimento de preservação de Sabores e Saberes teve 
início em Viseu por um grupo de pessoas, de diversas classes, 
de diversas origens, que se reuniram e que pensam que é impor-
tante à mesa falarmos da cultura e falarmos dos nossos sabores 
também. Viseu, como se sabe, é uma região muito rica em gas-
tronomia, com excelentes vinhos e, talvez seja, sem qualquer 
desprimor para as outras regiões, o coração de Portugal na gas-
tronomia portuguesa. Pois, que se elevem os novos entroniza-
dos, a Confraria dos Sabores e Saberes de Portugal em Zurique 
agradece e Portugal também. 

Adelino Sá

A Confraria de Saberes e Sabores  
de Portugal em Zurique
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Cerimónia da II Entronização
Confraria de Saberes e Sabores de Portugal em 

ZURIQUE.

Sábado, 01 de Dezembro de 2018

No Funfthaus Zur Hard — Restaurant Werdguet
Morgartenstr. 30, 8004 - Zürich

Programa
12.00h

Receção aos Convidados, Comendadores e Cavaleiros 
Aperitivo de 30 minutos

12.30h
Almoço no Salão Nobre “Zunftmeister”

14.00h
Início da Cerimónia de Entronização

Os Comendadores e Cavaleiros são chamados à mesa de 
Entronização

14.15h
Breves Intervenções alusivas à II Entronização

14.45h
Sobremesa e Café

15.00h
Espaço Musical com a Artista «Lúcia Portugal»

16.30h
Visita ao Museu da FIFA devidamente trajados

18.00H
Fim da Cerimónia.
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Artigo 1.º
Composição da Mesa:

A Mesa é composta pelos representantes da Confraria de 
Saberes e Sabores de Portugal em ZURIQUE e da Confraria de 
Saberes e Sabores da Beira “Grão Vasco” e outras personalida-
des.

Artigo 2.º
Direcção da Cerimónia

A cerimónia de entronização é presidida pelo Almoxarife  
da Confraria de Saberes e Sabores de Portugal em ZURIQUE 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, e das Confrarias estão has-
teadas na sala. Quatro personalidades convidadas tocam-nas.

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

gal e da Suíça, da Confraria de Saberes e Sa-
bores da Beira Grão Vasco e da Confraria de 
Saberes e Sabores de Portugal em ZURIQUE, 
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 Confraria de Saberes e Sa-
bores de Portugal em ZURIQUE / 

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

Artigo 5.º
Saudação de boas-vindas, pelos Almoxarifes  

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 de Portugal em 
Zurique / 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

COMENDADORES:
 Antonio Ricoca Freire
 Embaixador Portugal
 
 Paulo Maia e Silva
 Cônsul Geral de Portugal em Zurique
 
 Paulo Alexandre de Carvalho Pisco
 Deputado Assembleia da República Círculo da Europa
 
 Adelino Ferreira de Sá
 Jornalista, Gazeta Lusófona
 

CAVALEIROS:
 Fábio Cabral
 Paulo Esteves Cruz
 Paulo Peixoto Barros
 Pedro Santos
 Samuel Pais
 Pedro Pereira
 Manuel Freitas
 João Paulo Neves
 José Luis Oliveira
 João Paulo Calçada
 José de Almeida
 

MÉRITO:
 José Luis Araújo
 Jornalista Gazeta Rural
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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

Artigo 16.º
Banquete

O banquete, em honra dos entronizados, decorrerá no 
Restaurant Werdguet.

Artigo 17.º
Início do Banquete

Pequena alocução pelo Almoxarife
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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 

APERITIVO
Salgados de massa folhada tradicionais

 
ENTRADAS

Salada “Nüssli” com Ovo picado e Champignons Salteados
 

PRATO PRINCIPAL
Carne de Vitela “a moda de Zurique” com batatas Tostadas

  
SOBREMESA

Panna Cotta com Frutos do bosque aquecidos
 

BEBIDAS
Vinho Branco - Tinto, aguas, Sumos, Café e Chá
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Este Reinado (Dão) fez 110 anos!

Com uma área de 3760 Km2, dos quais cerca de 5% são 
vinha entrincheirados entre as Serras do Caramulo e da 
Estrela, fazem-se Vinhos únicos e longos (Não velhos!) 

em que a idade só lhe trás sapiência e elegância!
A área da região com Denominação de Origem Dão, com-

preende dezasseis concelhos do distrito de Viseu, Guarda e 
Coimbra: Do distrito de Viseu: Concelhos de Sátão, Penalva do 
Castelo, Viseu (com excepção das freguesias de Bodiosa, Calde, 
Campo, Lordosa e Ribafeita), Mangualde, Nelas, Carregal do 
Sal, Tondela, Mortágua e Santa Comba Dão. Do distrito de 
Coimbra: Concelhos de Oliveira do Hospital, Tábua e Arganil. 
Do distrito da Guarda: Concelhos de Aguiar da Beira, Fornos 
de Algodres, Gouveia e Seia.

Berço de um património genético único, em termos vitíco-
las, Região do Dão é sem dúvida uma caixa de boas surpresas e 
de grandes certezas!

A diversidade de castas e os vinhos aí produzidos, onde o 
Encruzado e a Touriga-Nacional são Reis e castas como a Tinta-
-Roriz, Alfrocheiro, Jaen, Rufete, Bical, Cerceal,

Malvasia-Fina e Verdelho completam tal ilustre Corte deste 
nosso Grande Reinado, fazem a grandeza de uma Região única.

Vinhos típicos de uma Aristocracia Europeia (Velho Mun-
do) onde o Terroir conta!

Vinho que:
Quem o faz!
Onde o faz!
E com que Uvas o faz!
Importa!

Miguel Oliveira
Enólogo
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As cidades são entidades dinâmicas que nascem, vivem e 
raramente morrem. Efetivamente, a maioria das cidades 
são o resultado de camadas sobrepostas de casas e de 

ruas que se vão sobrepondo ao longo de muitos séculos. Cla-
ro que existem exceções como Conimbriga, em Condeixa, ou 
Ammaia em Marvão. Este facto explica, igualmente, por que é 
que Conimbriga, por exemplo, é tão conhecida. Esta não é a ci-
dade romana mais importante de Portugal. Bem pelo contrário, 
ao lado de Scallabis (Santarém), Bracara Augusta (Braga), Pax 
Ilulia (Beja), Olissipo (Lisboa) e até, muito provavelmente, de 
Vissaium (Viseu), Conimbriga era uma cidade politicamente e 
estrategicamente menos importante. A única diferença é que 
esta cidade foi abandonada no séc. VI, ficando, assim, fossiliza-
da no tempo e, deste modo, mais “visível”.

Ao contrário de Conimbriga, a cidade de Viseu tem tido 
uma ocupação contínua desde, pelo menos, a Idade do Ferro, 
cerca de 500 anos a. C. É bastante provável que tenha existido 
uma ocupação anterior, datada do Bronze Final, por volta do 
séc. X a. C. Contudo, os indícios arqueológicos para comprovar 
essa teoria não são ainda consistentes.

O que podemos, neste momento, atestar com segurança é 
que na Idade do Ferro, Viseu, foi um importante aglomerado 
populacional, um castro, com cerca de oito hectares de área, o 
castro de Vissaium. Os achados arqueológicos feitos nos últimos 
vinte anos, permitem-nos ter uma ideia do que seria este núcleo 
urbano. De facto, podemos, de alguma forma, considerar que 
este castro foi o primeiro esboço da cidade. O casario distribuía-
-se essencialmente pelo topo do morro da Sé e pelas encostas 
sul e este, formando bairros de casas em pedra e madeira, pre-
ferencialmente de planta circular, muitas delas encostadas aos 
imensos penedos que se distribuem pela zona, possuindo algu-
mas ruas já empedradas. Um pormenor muito interessante tem 
sido o aparecimento de uma enorme quantidade de silos esca-
vados no substrato rochoso. Estes silos, alguns com dimensões 
consideráveis, serviam para armazenar e conservar alimentos. A 
defesa do castro era feita através de uma ou mais linhas de fos-
sos escavados na rocha e por muralhas. Sinais deste fosso foram 
vistos sob edifícios na Rua D. Duarte e no Largo Mouzinho de 

Viseu:  
uma capital com mais de dois mil anos
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Albuquerque. Tratava-se de uma imponente construção esca-
vada no substrato granítico, em alguns sítios com mais de 3m 
de profundidade e 2m de largura. Estes fossos acompanhariam 
o perímetro exterior de uma muralha cujos vestígios ainda não 
apareceram. Mais tarde, talvez com a chegada dos romanos, 
estes fossos foram cobertos de terra.

Os habitantes deste castro eram sobretudo agricultores e 
pastores que viviam já numa sociedade bastante estruturada, 
com chefaturas bem alicerçadas. Convém, no entanto, tentar 
perceber por que é que Vissaium assumiu um protagonismo no 
panorama regional. Efetivamente, Vissaium encontrava-se inte-
grada numa complexa rede de povoados geograficamente pró-
ximos que interagiam, mas que também podiam criar atritos. A 
especial localização de Vissaium no centro de uma região rica 
em estanho, com importantes linhas fluviais, permitiu que este 
povoado assumisse, cremos, a importância de um lugar central, 
aglutinador de pessoas e de bens. Acreditamos que este castro 
veio substituir o lugar que alguns povoados dos finais da Idade 
do Bronze, como o povoado de Santa Luzia, ocupavam na eco-
nomia e sociedade regional. Esta importância central terá sido 
determinante para que logo nos alvores do primeiro milénio, 
os romanos tenham instalado aqui a capital de uma civitas, a 
civitas dos interanienenses, ou seja, dos povos que habitavam 
entre os rios.

Os romanos preferiram edificar a sua cidade sobre o castro 
da Idade do Ferro, transformando-a e moldando-a ao seu arqué-
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tipo de urbe. Para tal, tiveram que arrasar o fosso e as muralhas 
do castro e criar dois eixos viários estruturantes: o cardo maxi-
mus ,que corresponde à Rua Direita, e o decumanus maximus, 
que corresponde à Rua do Gonçalinho. Contudo, acreditamos 
que a primeira construção a ser feita, tenha sido a muralha que 
delimitava o perímetro da cidade. Trata-se de uma muralha ho-
norífica com um valor mais simbólico do que bélico. Os vestí-
gios desta muralha do séc. I, foram identificados sob a muralha 
do séc. IV que se encontra musealizada na Rua Formosa. Seria 
uma muralha que envolvia a zona de S. Miguel do Fetal, indo 
fechar, grosso modo, na zona da Prebenda. Mais tarde, nos fi-
nais do séc. IV, reflexo da instabilidade militar e política que 
as invasões bárbaras anunciavam, construiu-se a grande mu-
ralha que podemos ver observar na Rua Formosa. Esta, com 
4m de largura e cerca de 9m de altura, apresentava torreões 
maciços semicirculares adossados e, pelo menos quatro portas: 
uma, a sul, nas “Quatro Esquinas”, outra, a norte ao fundo da 
Rua Direita, outra, a este, na Rua do Gonçalinho, perto de S. 
Miguel do Fetal e outra, a oeste, na Rua Silva Gaio. No exte-
rior destas portas foram colocados os cemitérios, sendo talvez 
o mais importante, a necrópole de S. Miguel, junto à Igreja de 
S. Miguel do Fetal. Na necrópole colocada a descoberto na área 
onde se encontra o funicular, junto à Porta da Rua Silva Gaio, 
surgiu uma inscrição funerária em memória de uma senhora de 
Eburobritium, atual Óbidos, demonstrativa como os viassaiegi 
mantinham contatos com muitas outras regiões.

O forum, o centro político, religioso, administrativo e co-
mercial da cidade foi edificado mesmo no topo da acrópole, 
onde hoje se encontra a catedral de Santa Maria de Viseu. Não 
existem ainda muitas evidências deste complexo para além dos 
restos de edifícios que apareceram num dos pátios do Museu 
Grão-Vasco e junto à Praça D. Duarte, de algumas colunas e 
da ara que apareceu na Travessa da Misericórdia dedicada aos 
deuses dos visaiegi.

Alguns dos seus bairros possuíam insulae, autênticos pré-
dios com dois ou três andares, arruamentos, redes de esgotos, 
enfim tudo aquilo que pode definir uma cidade. Destaque es-
pecial para as insulae da Rua da Prebenda e do Loteamento do 
Quintal, testemunhos evidentes do apogeu que esta cidade teve 
sobretudo nos sécs. I e II da nossa era.

Da cidade de Vissaium saiam pelo menos oito vias que li-
gavam esta urbe a todos os pontos do país. Tal como na Idade 
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do Ferro, foi a sua centralidade geográfica que fez com que, 
na época romana, esta cidade fosse um importante eixo viário. 
Era a partir daqui que se contavam as milhas que estavam ins-
critas em marcos miliários que se iam colocando nas estradas 
romanas à medida que eram construídas. A milha 0 foi inscrita 
num marco miliário que se encontrou na Rua do Arco, prova 
evidente de que era a partir desta capital de civitas que se fazia 
a contagem.

A partir de 409, ano da entrada dos povos ditos germâni-
cos na Península Ibérica, dão-se profundas alterações políticas, 
sociais e económicas, ao mesmo tempo que o cristianismo ia 
ganhando força e se ia  institucionalizando. Esta nova religião 
teve um caráter eminentemente urbano, implantando-se, assim, 
primordialmente nas cidades, onde foram criadas as dioceses. 

A diocese de Viseu deve ter sido fundada entre 561 e 572, 
tendo sido D. Remisol o primeiro bispo viseense a subscrever as 
atas do concílio de Braga, precisamente no ano de 572. Perfeita-
mente integrada na diocese das Espanhas, mais concretamente, 
na Lusitânia, a diocese de Veseo teve um papel primordial como 
catalisador de dinâmicas que continuaram a fantástica histó-
ria desta cidade pelas centúrias seguintes, repletas de episódios 
sangrentos, muito difíceis, tendo a cidade estado diversas vezes 
a ferro e fogo. Mas, a tenacidade dos viseenses vingou e uma, 
após outra, levantaram a cidade dos escombros fazendo com 
que esta nunca perdesse a sua importância e nunca deixasse de 
ser uma capital.

Pedro Sobral de Carvalho
Arqueólogo

Eon – Indústrias Criativas, Lda.
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As manifestações de espiritualidade assumem absoluta rele-
vância no quadro do universo artístico da região de Viseu, ex-
planando um percurso vivencial das populações profundamen-
te marcado pelo Sagrado. A fé foi o sustentáculo de

inúmeras edificações, particularmente igrejas, capelas e mos-
teiros, que constituem marcos incontornáveis na paisagem des-
ta região e referenciais determinantes para a compreensão do 
percurso evolutivo das diferentes povoações. Na procura de

Deus, na devoção à Virgem e aos Santos, as comunidades 
encontraram nas práticas religiosas e na arte formas de relacio-
namento e de comunicação, legando-nos uma herança artística 
que constitui um dos pilares da sua identidade.

Na vivência dos vários núcleos populacionais, tanto urba-
nos como rurais, a religiosidade constituía um eixo estruturante 
do percurso vivencial de cada pessoa, regulando e modelando 
os comportamentos e as mentalidades, e constituindo-se como 
vector de orientação de toda uma vida que era entendida como 
uma passagem, uma transição: o “viver diário é marcado pela 
temporalidade, mas orientada pela interiorização da eternidade 
como algo a atingir” (GOUVEIA, 2001: 274).

Arte Sacra na Beira:
da Estética à Evangelização
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Esta religiosidade manifestava-se através da presença quase 
diária na igreja para a oração individual ou colectiva, bem como 
na participação nas festas e procissões, na admissão de todos os 
sacramentos, no integrar uma irmandade, no fazer doações pias 
(FLEXOR, 1999: 465), por exemplo. A matriz religiosa marca-
va profundamente os quadros mentais e a dinâmica das rela-
ções entre os membros da comunidade, e desta com o exterior.

No devir quotidiano a religião regulava os momentos de 
repouso e de lazer, a cadência ditada pelos sinos e o calendá-
rio religioso compassavam os ritmos, determinavam compor-
tamentos. O domingo, dia reservado ao Senhor, e alguns dias 
santos de guarda obrigatória, pressupunham a interrupção no 
trabalho. Esta vivência do sagrado encontrava-se intimamente 
ligada ao centro religioso por excelência: a igreja e/ou a capela.

As várias comunidades procuraram edificar igrejas e capelas 
e orná-las com talhas douradas, imagens, pinturas, alfaias litúr-
gicas, no quadro do seu relacionamento e interpretação particu-
lar com o divino, crentes de que as ofertas de beleza correspon-
diam à exteriorização da fé, constituindo formas de louvor e de 
agradecimento a Deus.

A magnitude da religiosidade das populações revela-se tam-
bém no facto de em alguns casos a construção de uma nova 
capela não se ficar a dever tanto a factores de comodidade, mas 
sim à forte devoção para com um Santo, como é o caso da ca-
pela de Nossa Senhora dos Remédios, erigida em 1742, junto à 
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Porta do Soar da muralha da cidade de Viseu, à custa das esmo-
las dos fiéis, alegando que devido ao seu socorro e copiosos mi-
lagres desejavam “collocar tão milagrosa e veneranda imagem 
no seu próprio altar”.

As paisagens naturais da região são marcadas pela existência 
de pequenos templos em locais ermos, cuja fundação está nor-
malmente associada a alguma manifestação considerada divina, 
e que são objecto de importantes romarias anuais.

A acção encetada pelas irmandades teve também um forte 
impacto no domínio do património artístico do distrito. A sua 
iniciativa proporcionou a proliferação de templos próprios, com 
a invocação do respectivo patrono, onde decorriam as cerimó-
nias litúrgicas e fúnebres. As Misericórdias ergueram as suas 
igrejas, as quais, mercê das potencialidades económicas dos seus 
fundadores, apresentam na generalidade dimensões considerá-
veis. Para além da edificação de espaços religiosos, constituí-
ram-se encomendantes privilegiados de retábulos, imaginária,

peças de ourivesaria, pinturas, revestimentos azulejares, etc. 
Idêntico procedimento foi adoptado pelas irmandades estabe-
lecidas num dos altares das igrejas matrizes ou de capelas pú-
blicas.

A existência de capelas privadas, a maioria localizadas junto 
a casas solarengas, é igualmente reveladora da forte religiosi-
dade e reflecte as dinâmicas económicas e sociais neste espaço 
geográfico. Na sua maioria foram edificadas no século XVIII, 
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um fenómeno que tem paralelo com a generalidade do terri-
tório nacional que, na acepção de Carlos Alberto Ferreira de 
Almeida, vivia, em 1758, o apogeu da moda das capelas parti-
culares (ALMEIDA, 1984: 77).

O enquadramento religioso ultrapassava os espaços de culto 
e era extensivo aos locais do quotidiano ou simbólicos, onde se 
manifestava através da edificação de cruzeiros, de alminhas e 
de vias-sacras.

Nas construções religiosas da região predomina o granito, 
aplicado nas suas diferentes tonalidades e textura do grão, por 
ser o material abundante na região. 

Não obstante a interioridade e o inevitável isolamento geo-
gráfico, imposto pelo relevo acidentado e pelas parcas vias de 
comunicação, que ao longo dos séculos condicionaram esta 
região, o carácter, a integração no espaço e a espiritualidades 
das populações traduziram-se na construção de um imenso e 
precioso património religioso, que na actualidade constitui um 
factor de orgulho e deverá ser entendido como um protagonista 
estratégico no desenvolvimento local.

Fátima Eusébio
Departamento dos Bens 

Culturais da Diocese de Viseu
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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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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.
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• 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 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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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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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
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Traje feminino

Capa:  De cor preta, em tecido de lã, difere da do 
masculino no cabeção que tem um bordado inspi-
rado 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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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


