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Por favor informe-nos se tiver alguma intolerância alimentar.   iva incluído

19 e 20 de agosto 2022 
sexta e sábado

ENTRADAS / SOPAS

ESPANHA Papas enrugadas com molho picón
Verdadeiro ex-libris das Ilhas, as batatas, pequenas, cozidas e salgadas, são acompanhadas 

com um molho picante de pimentos vermelhos servindo de entrada em todas as refeições.

PORTUGAL Peixinhos da horta
Maneira carinhosa de apelidar umas simples (mas boas) vagens de feijão-verde, envoltas num polme, 

que nós tão bem sabemos fazer!

CABO VERDE Canja d’atum
Estamos perante uma canja feita de arroz.

PEIXE

PORTUGAL Bacalhau à Zé do Pipo
Uma das mil e uma maneiras de cozinhar o fiel amigo, tão apreciado pelos portugueses.

BRASIL Moqueca de peixe
Moqueca ou poqueca é um cozido, geralmente de peixe, típico da culinária brasileira e também usual 

na culinária angolana. No Brasil, é prato típico dos estados do Pará, da Bahia e do Espírito Santo.
A sua origem remontaria à peixada trazida pelos portugueses, à qual os africanos teriam acrescentado 
ingredientes da sua tradição culinária, segundo alguns estudiosos. Certo é que, os indígenas tinham, no 
peixe, um alimento em quantidade que associado à farinha de mandioca veio a dar a moqueca com pirão. 

CABO VERDE Xerém Tradicional 
Oriundo de Portugal, mais propriamente da região do Algarve, este xerém é feito com carolos de milho.

CARNE
ESPANHA Garbanzada Canária 
É um dos pratos mais característicos, juntamente com a “ropa vieja” (roupa velha) e muito usado 
sobretudo nos dias mais frios. Mas, é um excelente prato de grão-de-bico acolitado com carnes de porco 
de diversos preparos.

CABO VERDE Costeletas com batata doce frita 
É considerado um prato requintado em Cabo Verde.

BRASIL Bife abafado
É feito às camadas: bife, cebola, tomate e batatas, em lume brando.

SOBREMESAS
CABO VERDE Bolo de Banana 
Bolo feito em forma forrada de caramelo.

PORTUGAL Rabanadas douradas 
Quem resiste perante uma travessa de fatias de pão douradas de doçura? Doce típico do Natal, 

mas que “calha” bem em qualquer altura.

ESPANHA Marquesotes palmeros 
Nome oriundo, porventura da América Latina, dá o nome a um doce conhecido em Las Palmas.
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21, 22 e 23 de agosto 2022
domingo, segunda e terça

ENTRADAS / SOPAS
CABO VERDE Caldo de Peixe
CÓLDE D’PÊXE, em linguagem popular local o Caldo de Peixe é um prato típico de Cabo Verde 

e muito usado em todas as nove ilhas habitadas.

BRASIL Acarajé
O acarajé é uma especialidade gastronômica das culinárias afro-brasileira. Trata-se de um bolinho 

feito de massa de feijão-frade, cebola e sal, e frito em azeite de dendê.  O acarajé terá origem no Falafel 
árabe do Oriente Médio, cujo ingrediente principal era a fava seca ou grão-de-bico. Os árabes levaram 
essa iguaria para a África e depois acabou por chegar ao Brasil, com o comércio atlântico de escravos. 
O acarajé é um bolinho característico do candomblé. Sua origem é explicada por um mito sobre a relação 
de Xangô com suas esposas, Oxum e Iansã. O bolinho se tornou, assim, uma oferenda a esses orixás.

ESPANHA Carajacas
Bifinhos de fígado mergulhados numa marinada durante 24 horas.

PEIXE
ESPANHA Sancocho 
Postas de peixe, cozidas, mas… regadas com um molho picante!

PORTUGAL Polvo à bordalesa 
Em cama de pão frito, vem à mesa temperado com um excelente vinho tinto!

CABO VERDE Salada de Lagosta à moda de Cabo Verde
Prato simples e fresco, próprio para os dias quentes, em que a dita aparece com o sabor 

em todo o seu esplendor. 

CARNE
BRASIL Carne de sol com Baião de dois
O baião de dois é um prato típico do Ceará e a origem do nome “baião” vem da dança e estilo musical 
típicos do Nordeste. Por ser uma mistura de dois elementos típicos da culinária brasileira de fácil acesso, 
o arroz e o feijão, é um prato bastante conhecido na zona rural.

ESPANHA Coelho em salmorejo
Salmorejo é um molho espesso, oriundo da Andaluzia, que aportou às Ilhas Canárias e passou 

a ser tradicional daquelas paragens, para acolitar o dito coelho.

PORTUGAL Cataplana de ameijoas 
Algarve não é só praias! Numa invenção portuguesa e percursora da panela de pressão, a cataplana 

opera milagres na cozinha. Coloquem-se lá boas iguarias e saem de lá verdadeiros pitéus!

SOBREMESAS
BRASIL Brigadeiros
O brigadeiro é um doce típico que rapidamente se difundiu por todo o Brasil.  A origem do nome 
“brigadeiro” é ligada à campanha presidencial do Brigadeiro Eduardo Gomes, nas eleições 
presidenciais de 1945. Mas há quem defenda que ele nasceu no Sul, onde é conhecido como negrinho. Doce 
feito com leite, ovos, manteiga, açúcar e chocolate, (ligeiramente diferente da receita de brigadeiro atual), 
nasceu como uma forma de arrecadar fundos para a sua campanha, rapidamente ganhou popularidade 
e se espalhou pelo resto do país e logo passou a ser conhecido apenas como “brigadeiro”. 

CABO VERDE Filhós de banana 
Tipo sonhos portugueses, estes são feitos de uma massa de banana e servidos ou com açúcar e canela ou mel. 

PORTUGAL Clarinhas de Fão 
Quem gostar de gila ou de chila vai gostar deste doce.  Autêntico ex-libris do Minho e da vila de Fão, 

mesmo ao lado do rio Cávado que a separa de Esposende. 
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24, 25 e 26 de agosto 2022 
quarta, quinta e sexta

ENTRADAS / SOPAS
ESPANHA Potage de berros 
Dois molhos de agriões, juntos a um punhado de feijão branco, toucinho fumado e outros acompanhantes.

PORTUGAL Caldo Verde
Qual é a sopa, qual é ela que leva uma tora de chouriça e ao lado, uma fatia de broa amarela? 

É a sopa que vai do norte a sul de Portugal: é o Caldo Verde, com certeza!

CABO VERDE Pastel de Milho 
A base da cozinha de Cabo Verde é o milho e diferentes pratos e petiscos são preparados 

com este ingrediente. É o caso do pastel de milho, que pode ter recheio de carne ou peixe, 
no caso presente, de atum.

PEIXE
BRASIL Vatapá de camarão 
O vatapá é um prato típico da culinária baiana, com influências da culinária africana, trazida pelos escravos. 
Pode ser feito com peixe, bacalhau, frango ou camarão e acompanhado de arroz branco.

CABO VERDE Cachupa de Peixe 
Cachupa é um prato típico de Cabo Verde. A cachupa rica, elaborada com vários tipos de carne), 

distingue-se da cachupa pobre (apenas feita com peixe).
Depois junta-se feijão e milho estufados, servidos, por vezes, separados dos legumes cozidos. 

Entre estes últimos podem contar-se a batata cozida e a banana cozida. 

PORTUGAL Sardinhas albardadas com arroz malandro
Há quem lhes chame espalmadas ou em filetes. Mas albardadas, pois, levam às costas um polme 

que as tornam divinais. 

CARNE
PORTUGAL Javali com castanhas e rosmaninho 
Bicho feio, mas de sabor sem igual com um toque da planta alegre e garrida que é o rosmaninho. 

ESPANHA Puchero canário
Também nas Canárias não podia faltar um verdadeiro cozido de carnes, legumes e vegetais variados!

BRASIL Feijão tropeiro mineiro
O feijão tropeiro é um prato típico dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás e  consiste 

numa mistura feijão, farinha de mandioca, torresmo, linguiça, ovos, alho, cebola e outros temperos. 
Desde o período colonial, o transporte das mais diversas mercadorias era feito por tropas a cavalo 
ou em lombos de burros. Os homens que guiavam esses animais eram chamados de tropeiros e a sua 
alimentação era constituída basicamente por esta refeição, quase sem molho e acompanhado 

de farinha de mandioca.

SOBREMESAS
CABO VERDE Pudim de Queijo
Há várias receitas de confecionar um pudim de queijo. Esta é provavelmente a mais característica.

PORTUGAL Leite creme .
Quem não se deslumbra perante um prato de leite creme minhoto? Autêntico prodígio de ovos, leite e açúcar.  

ESPANHA Bienmesabe
O próprio nome indica: um doce mesmo doce com amêndoas e tudo!



Gastronomia de 
Portugal
Canárias

Cabo Verde
 Brasil

22 a Feira de Gastronomia de Vila do Conde

Por favor informe-nos se tiver alguma intolerância alimentar.   iva incluído

27 e 28 de agosto 2022 
sábado e domingo

ENTRADAS / SOPAS
PORTUGAL Sopa à lavrador
Trás-os-Montes em força! Sopa de substância com feijão vermelho, batatas e massa de cotovelo, 

acolitados com um osso de vitela e presunto. 

ESPANHA Caldo de peixe das Ilhas Canárias
Em terra de peixe, não podia faltar uma sopa d de robalo!

PEIXE
BRASIL Badejo com molho açaí

CABO VERDE Lagosta com mancarra 
Juntar lagosta com amendoins só em Cabo Verde!

PORTUGAL Lombinho de robalo com ameijoas à Bolhão Pato
O robalo casa bem com as ameijoas cozinhadas conforme indicação do poeta e ensaísta 

Raimundo António de Bulhão Pato, mas pouco conhecido como tal.

CARNE
CABO VERDE Cabrito com Inhame
Cabrito no tacho com batata doce.

PORTUGAL Costeleta Barrosã com batatinha corada e grelos 
Carne certificada como DOP- Denominação de Origem Protegida - comum, em todo o Minho e Douro Litoral.

BRASIL Lombo ao leite 

SOBREMESAS
CABO VERDE Cocada 
Ovos, açúcar e coco ralado, eis a cocada!

BRASIL Paçoca de amendoim 

PORTUGAL Pudim do Abade de Priscos 
Bem-dito abade, que criou este manjar dos deuses! Manuel Joaquim Machado Rebelo, mais conhecido 

por Abade de Priscos, Braga, foi justamente considerado no seu tempo (se. XIX) como 
“um homem de grande paladar”.


