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Os quatro dias mais doces do ano são também 
um evento que desenvolve a economia local

Há 20 anos que se organiza a Mostra de Doces e Licores Conventuais de Alcobaça, um evento que tem ajudado a dinamizar a economia 
local, através da criação e recuperação de receitas antigas. De 15 a 18 de Novembro, as terras de Cister vivem os seus quatro dias mais doces 
do ano e celebram com um videomapping na fachada do Mosteiro.

Isaque Vicente

ivicente@gazetacaldas.com

De 15 a 18 de Novembro não faltam em 
Alcobaça opções em termos de doces. A 
base é, como se sabe, o açúcar, os ovos 
e as amêndoas, mas há uma grande di-
versidade. Mais secos ou mais húmidos, 
mais ou menos doces, com caramelo ou 
com frutos silvestres, enfim, há ofertas 
para os vários gostos em mais de 30 ex-
positores, onde não faltarão também as 
tradicionais compotas e os licores, onde 
se destaca, claro, a ginja.
Alcobaça reúne, obviamente, o maior 
número de participantes. Serão 12: 
A.Gerardo Unipessoal, Lda.; Abadia 
de Alcobaça, Atelier do Doce, Casa 
do Pão de Ló de Alfeizerão, Casa dos 
Doces Conventuais, EPADRC; Licor de 
Ginja MSR, Pastelaria Alcoa, Quinta 
das Poesias, Restaurante António 
Padeiro, Restaurante Trindade e Licores 
Abbatiale.
Segundo Inês Silva, vereadora da 
Câmara de Alcobaça, isto comprova que 
a economia local em torno dos doces se 
tem desenvolvido nestas duas décadas. 
“As pastelarias e casas de doces fo-

ram-se aprimorando, melhorando as 

suas técnicas e recuperando receitas 

antigas”, afirmou.
As monjas de Rio Caldo são as represen-
tantes portuguesas da Ordem de Cister 
no certame. A presença da Ordem de 
Santa Clara é assegurada pelo Mosteiro 
do Louriçal e a de São Bento pelo de 
Singeverga (Santo Tirso).
Depois há participantes de diferentes lo-
cais do país, como Beja, Braga, Coimbra, 
Guimarães, Ovar ou Portimão. Estará 

ainda presente a Casa do Povo de Curral 
de Freiras (Madeira). Em termos interna-
cionais o Mosteiro volta a receber os re-
presentantes de Herkenrode (Bélgica), 
Santa Maria do Sobrado (Espanha) e 
Aubergenville (França).
Entre os mais de 30 participantes há ca-
sas de doces conventuais e pastelarias 
que participam desde o primeiro ano.
Em termos de escolas, além da lo-
cal Escola Profissional Agrícola e de 
Desenvolvimento Rural de Cister 
(EPADRC), estará presente a EHTO das 
Caldas.
Logo para o primeiro dia (em que as 
portas abrem às 14h00) está previs-
to o concurso de melhor doce, melhor 
compota e melhor licor. O júri dos do-

ces será composto pelos chefs Justa 
Nobre, Odete Silva, Ricardo Raimundo e 
o jornalista Amílcar Malhó. Já nos lico-
res têm a palavra José Redondo (admi-
nistrador da J. Carranca Redondo, pro-
dutora do Licor Beirão) e Sérgio Pires de 
Oliveira (representante da Associação 
de Municípios Portugueses do Vinho).
Esta edição terá animação com a 
Companhia XPTO, que irá fazer anima-
ção de rua.
Durante estes dias também será pos-
sível ouvir música no mosteiro. O Coro 
da Banda de Alcobaça, o Coro de São 
Bernardo, o Coro Misto da Universidade 
de Coimbra, o Grupo Coral S.A.M.C. e o 
Grupo Coral Calçada Portuguesa irão ac-
tuar em vários espaços monásticos.

Para o segundo dia estão previstas 
as semifinais e finais do jogo “Quem 

sabe mais?” no refeitório do Mosteiro. 
Trata-se de um desafio com perguntas 
aos alunos da EPADRC sobre gastrono-
mia, história, tradições, produtos locais 
e geografia de Alcobaça.
No domingo, 18 de Novembro, o pro-
grama televisivo Somos Portugal irá ser 
emitido a partir da mostra.
Ana Pagará, directora do Mosteiro de 
Alcobaça, salientou que este é um 
dos eventos gastronómicos mais an-
tigos em espaços cistercienses a nível 
europeu (tal como na música, com o 
Cistermúsica) e disse que “é um evento 

estruturante, inquestionável”.
A entrada custa 1 euro por dia ou 2,50 

euros para os quatro dias.
O presidente da Câmara, Paulo Inácio, 
explicou que a mostra tem um orçamen-
to a rondar os 125 mil euros (75 mil para 
o vídeo mapping). Referiu que a venda 
de bilhetes, apesar de representar uma 
receita, é mais uma medida para contro-
lo de entradas. “Não é isso que faz dife-

rença”, referiu, acrescentando que não 
se pode esquecer o retorno deste evento 
para a economia local.
O autarca estimou que passem pelos 
doces conventuais entre 30 a 50 mil 
pessoas. “Há público específico que 

vem atrás do vídeo mapping e a me-

teorologia também será decisiva”, 
realçou Paulo Inácio.

Celso Matos (OCubo), Inês Silva, Paulo Inácio (Câmara de Alcobaça) e Ana Pagará  (Mosteiro de Alcobaça)  apresentaram o evento

Na apresentação havia uma pequena demonstração daquilo que será a Mostra de Doces e Licores e Conventuais
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Os doces conventuais portuguesas sur-
giram no século XV com a divulgação do 
açúcar que chegava à então metrópole 
vindo das colónias portuguesas, como 
do Brasil. Este era um dos ingredien-
tes base para a confecção deste tipo de 
doçaria. Juntam-se também as gemas 
dado que eram excedentes pois as cla-
ras eram usadas para engomar os hábi-

tos, as batinas e as roupas dos nobres. 
Além dos ovos e do açúcar, também a 
amêndoa é outro dos ingredientes mais 
comuns nos doces, feitos nos vários con-
ventos portugueses e que se encontram 
de Norte a Sul do país. Para criar estes 
doces, há uma etapa essencial: o pon-
to de açúcar.  Esta fase é a que permi-
te dar a consistência certa à caracterís-
tica de cada um dos doces conventuais. 
É o caso das castanhas de ovos que são 
moldadas à mão ou de outros que vão 
ao forno, após a confecção como é o 
caso do Pudim Abade de Priscos.
Os doces conventuais têm um grande 
valor cultural, sendo constantemente 
alvo de prémios e distinções.  
Apesar da partilha das receitas - hoje 
em maior escala devido à internet - nem 
sempre é partilhada a técnica de con-
fecção. Uma atitude consonante com os 
antigos “segredos”, quando não se par-
tilhavam receitas de doces bem sucedi-
dos. Há pois  uma série de doces con-
ventuais cujas receitas ainda estão nos 
“segredos dos Deuses”. Diz-se muitas 
vezes que o segredo é alma do negó-

cio. O problema é que manter o conhe-
cimento apenas em duas ou três pes-
soas que por sua vez aprenderam com 
pais e avós está a prejudicar o futuro e 
a perpetuação da confecção de alguns 
doces. Quem, entre as novas gerações 
de pasteleiros,  sabe fazer uma trouxa 
de ovos, segundo a técnica tradicional? 
Não é do conhecimento comum…É pre-
ciso que se estabeleçam pontes entre os 
mais velhos que detêm o know-how em 
relação à receita, às quantidades e, so-
bretudo, em relação às técnicas de con-
fecção. Este é um diálogo que urge, cor-
rendo-se o risco, em relação a alguns 
doces, de se perder a identidade origi-
nal de vários ou até mesmo destes dei-
xarem de existir. 
Tal como acontece em relação aos bor-
dados tradicionais em Peniche onde são 
feitas academias que promovem a ren-
da de bilros juntos das novas gerações, 
também em relação à doçaria se pode-
ria fazer essa partilha, entre quem me-
lhor conhece a técnica e os mais novos.
Não havendo essa partilha de informa-
ção, os detentores desse conhecimento 

acabam por limitar a própria vida dessa 
iguaria. Isto é, se as novas gerações não 
o sabem fazer, não podem partir des-
sa base para desenvolver ou criar um 
novo produto, não permitindo a evolu-
ção da pastelaria em Portugal. A parti-
lha tem sempre vantagens. Tal como se 
constata em França, país onde a paste-
laria é muito mais criativa e desenvolvi-
da, muito devido à constante interacção 
entre chefes pasteleiros das mais varia-
das nacionalidades. 
De modo a contactar com a realida-
de francesa, formadores e alunos da 
Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste 
(EHTO) irão participar na próxima edi-
ção do Sirhá, o Salão Internacional de 

Restauração e Hotelaria que terá lu-
gar em Lyon, entre os dias 26 e 30 de 
Janeiro de 2019.  Neste certame, que 
contará com cerca de três mil exposito-
res, vão participar milhares de visitan-
tes, profissionais da área, oriundos de 
vários países de todo o mundo. 
A comitiva da EHTO vai aproveitar a 
oportunidade para obter formação 
específica nas áreas de Padaria e de 
Pastelaria, em escolas e centros de for-
mação franceses, onde a partilha de in-
formação é o mote principal. 

*Chefe de Pastelaria da Escola de 
Hotelaria e Turismo do Oeste

“É preciso partilhar saberes para perpetuar a 
doçaria conventual portuguesa” 

Por: Paula Domingues*

Paula Domingues

O famoso Pudim Abade de Priscos e as conhecidas castanhas de ovos

Participantes Programa
Quinta-feira,   15   de Novembro

Animação de rua com Companhia XPTO - 14h00 às 23h00

Espetáculo Video Mapping “Uma História Doce” - 20h00, 21h00, 22h00 e 23h00

 Sexta-feira,   16 de Novembro

Animação de rua com Companhia XPTO - 10h30 às 23h00

Semifinais e final do jogo “QUEM SABE MAIS?” - 14h30 – Refeitório do Mosteiro

 Coro Banda de Alcobaça - 21h30 - Sala do Capítulo

Espetáculo Video Mapping “Uma História Doce” - 20h00, 21h00, 22h00 e 23h00

Sábado,   17 de Novembro

Animação de rua com Companhia XPTO - 10h30 às 23h00

Coro São Bernardo - 15h00 - Sala do Capítulo

Coro Misto da Universidade de Coimbra - 16h00 - Sala do Capítulo

Grupo Coral S.A.M.C - 21h00 - Sala do Capítulo

 Espetáculo Video Mapping “Uma História Doce” - 20h00, 21h00, 22h00 e 23h00

Domingo,    18   de Novembro

“Somos Portugal”, entre as 12h30 e as 13h00 e das 14h00 
às 20h00 - a TVI em direto de Alcobaça

Grupo Coral Calçada Romana - 15h00

NACIONAIS

Alcobaça – A. Gerardo Unipessoal, Lda 
Alcobaça – Abadia de Alcobaça

Alcobaça – Atelier do Doce 
Alcobaça – Casa do Pão de Ló de Alfeizerão

Alcobaça – Casa dos Doces Conventuais
Alcobaça – Escola Profissional e de 

Desenvolvimento Rural de Cister (EPADRC)
Alcobaça – Licor de Ginja MSR

Alcobaça – Pastelaria Alcoa
Alcobaça – Quinta das Poesias

Alcobaça – Restaurante António Padeiro
Alcobaça – Restaurante Trindade 

Alcobaça – Licores Abbatiale
Amarante – Brisa Doce 
Arouca – Manuel Bastos 

Aveiro – Ovos Moles de Aveiro 
Beja – Maltesinhas 

Braga – O Gigo 
Caldas da Rainha – EHT OESTE (Escola de Hotelaria 

e Turismo do Oeste – Turismo de Portugal)
Coimbra – Pastelaria Briosa 

Évora – Confeitaria Conventus 
Guimarães – Pastelaria Clarinha 

Leiria – Padaria do Marquês 

Lorvão – Pastelaria O Mosteiro 
Madeira – Casa do Povo de Curral das Freiras

Ovar – Flôr de Liz 
Portimão – A Casa da Isabel 

Reguengos de Monsaraz – Paula Rosa - 
Doçaria Conventual Alentejana

Tentúgal – A Pousadinha 
Vizela – Casa do Bolinhol - Kibom

 INTERNACIONAIS

Bélgica – Herkenrode – Abadia de Herkenrode 
Espanha - Monasterio de Santa María de Sobrado

França – Comité de Jumelages d’Aubergenville

 ORDENS RELIGIOSAS

Ordem de Cister

Monjas Cistercienses de São Bento da 
Porta Aberta - Rio Caldo - Portugal

Monasterio de Santa María de Sobrado - Galiza - Espanha

 Ordem de Santa Clara

Mosteiro do Santíssimo Sacramento do Louriçal - Portugal

Ordem de São Bento 

Mosteiro de São Bento de Singeverga - Portugal
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Este ano assinala-se a 20ª edição da Mostra de 
Doces e Licores Conventuais de Alcobaça com 
um vídeomapping nos mais de 200 metros de 
fachada do Mosteiro, que será transformada 
num livro de receitas mágico. A história dos do-
ces é contada num musical que dura 15 minutos.
Segundo Celso Matos, da empresa OCubo - que 
irá apresentar o seu terceiro vídeomapping em 
Alcobaça -, “as monjas cistercienses condu-

zem os espectadores pela história, mostram 

a confecção e o uso quotidiano de alguns in-

gredientes”, como as claras dos ovos nos há-
bitos dos monges.
O espectáculo envolve as lendas de criação 
de alguns dos doces, e além de mostrar, por 
exemplo, a botica e o uso das ervas no Mosteiro 
de Alcobaça, passa também pelo de Coz, que é 
apresentado logo no início. É de lá que irão sair 
as monjas que elaboram e apresentam as vá-

rias receitas.
Mas há outros pormenores daquele que foi 
um dos mais ricos mosteiros femininos da or-
dem de Cister em Portugal que irão estar pre-
sentes no espectáculo. Celso Matos explicou à 
Gazeta das Caldas que “elementos gráficos, 

como os azulejos do mosteiro, serão incluí-

dos como decoração deste livro de receitas”, 
além, claro, da “história do pão-de-ló que 

será confeccionado pelas monjas cistercien-

ses, aqui ligado a Alfeizerão e à lenda do Rei 

D. Carlos”.
Uma História Doce tem a participação local da 
Academia de Dança de Alcobaça (os elemen-
tos foram filmados no cine-teatro e dão ima-
gem ao vídeo que é projectado) e da Sociedade 
Filarmónica Vestiarense Monsenhor José 
Cacella, responsável por parte da banda sonora. 
O facto de já conhecerem a fachada do mos-
teiro, onde projectaram um vídeomapping em 
2015, intitulado de “Universalis”, facilitou este 
novo trabalho ao nível técnico. Este ano o gran-

de desafio foi “contar de uma forma interes-

sante um tópico tão diferente ao que esta-

mos acostumados a retratar”.
O espectáculo envolve cerca de 30 pessoas, 
mais 20 figurantes. Segundo Paulo Inácio, 
“esta é a maior fachada do país em termos 

de projecção a nível nacional”.

O vídeo mapping, para o qual serão usados 12 
projectores, custou 75 mil euros, tendo sido 
candidatado a fundos disponíveis para a pro-
moção cultural em espaços que são património 
da humanidade.
As sessões decorrem às 20h00, 21h00, 22h00 e 
23h00 dos dias 15, 16 e 17 de Novembro. 

Uma História Doce é o nome do musical projectado na 
fachada do mosteiro que celebra os 20 anos

dos Doces Conventuais
O atelier OCubo volta este ano a Alcobaça para novo vídeomapping 
nos mais de 200 metros da fachada do Mosteiro. O tema são os 20 
anos da mostra de Doces e Licores Conventuais. O musical, que 
envolve a comunidade alcobacense, dura 15 minutos. “Uma História 
Doce” é o nome do espectáculo.

Celso Matos, da empresa Ocubo, apresentou o videomapping que será projectado na fachada do mosteiro

Imagem do espectáculo de videomapping no interior da Nave Central do Mosteiro de Alcobaça apresentado em 2016


