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“UMA HISTÓRIA DOCE - videomapping realizado em 2018”

Es
te

 su
pl

em
en

to
 é

 p
ar

te
 in

te
gr

an
te

 d
a 

ed
içã

o 
n.

º 5
30

3 
da

 G
az

et
a 

da
s C

al
da

s e
 n

ão
 p

od
e 

se
r v

en
di

do
 se

pa
ra

da
m

en
te



38 Novembro, 2019
Gazeta das Caldas2 8 Novembro, 2019

Gazeta das Caldas

Doces e licores conventuais: de 14 a 17 de Novembro Alcobaça é a cidade mais doce do país
MOSTEIROS E PASTELARIAS 
NACIONAIS

INTERNACIONAIS
•Bélgica - Herkenrode
Abadia de Herkenrode 
•Espanha - Monasterio de Santa Maria de Sobrado
•França - Comité des Jumelages d’Aubergenville que também 
representa o Mosteiro Cisterciense d’Igny

ORDENS RELIGIOSAS
• Ordem de Cister
Espanha -  Monasterio  de  Santa  María  de  Sobrado  I  Sobrado 
Espanha  -  Monasterio  Cisterciense   de  El  Salvador  I   Zamora 
Espanha - Monasterio Cisterciense de Santa Maria de Huerta I Soria 
França - L’abbaye Notre-Dame d’Igny I Mame
Portugal - Monjas Cistercienses de São Bento da Porta Aberta I 
Rio Caldo
• Ordem de Santa Clara
Portugal - Mosteiro do Santíssimo Sacramento do Louriçal I Pombal
• Ordem de São Bento
Espanha - Benedictinas de Trasmanó I Rodondela
Portugal - Mosteiro de São Bento de Singeverga I Santo Tirso

DOCES & LICORES
Entre muitas outras iguarias destacam-se: 
Cornucópias (Alcobaça), Pão-de-Ló de Alfeizerão (Alcobaça),  
Pastéis  de Santa Clara (Coimbra), Brisas do Liz (Leiria), Licor 
de Ginja (Alcobaça), Pão-de-Ló de Coz (Alcobaça), Licor de 
Singeverga (Roriz - Santo Tirso), D. Rodrigo (Portimão), Pão de 
Rala  (Alentejo),  Trouxas  do  Mondego (Tentúgal), Pudim Abade 
de Priscos (Braga), Ovos Moles (Aveiro).

PARTICIPANTES

•Alcobaça:
Abadia de Alcobaça
Licores Abbatiale
A. Gerardo Unipessoal, Lda 
Atelier do Doce
Casa do Pão de Ló de Alfeizerão
Casa dos Doces Conventuais 
Alcobaça - Georgina Mirão
Ginja Amar 
Quinta das Poesias
(EPADRC) Escola Profi ssional 
e de Desenvolvimento Rural de 
Cister
Licor de Ginja MSR 
Padaria Lérias 
Pastelaria Alcoa 
Pastelaria Rebelo
Restaurante António Padeiro 
Restaurante Trindade
•Amarante
Brisa Doce
•Arouca
Manuel Bastos 
•Aveiro
Ovos Moles de Aveiro 
•Beja
Maltesinhas

•Braga
O Gigo
•Coimbra
Pastelaria Briosa
•Évora
Confeitaria Conventus 
•Guimarães
Pastelaria Clarinha
•Leiria
Padaria do Marquês 
•Lorvão
Pastelaria O Mosteiro 
•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
•Madeira
Casa do Povo de 
Curral das Freiras

Texto e fotos: Isaque Vicente
ivicente@gazetacaldas.com

A organização da Mostra Internacional 
de Doces e Licores Conventuais, que 
se realiza entre 14 e 17 de Novembro 
no Mosteiro de Alcobaça, anuncia para 
este ano a maior presença de sempre 
de produtos confeccionados em mos-
teiros cistercienses portugueses, fran-
ceses e espanhóis.
A nível nacional, as Monjas cister-
cienses de São Bento da Porta Aberta 
voltam a trazer as suas tradicionais 
compotas. Em termos internacionais 
destaca-se a estreia dos chocolates de 
L’Abaye Norte-Dame d’Igny, trazidos 
pela delegação de Aubergenville (cida-
de geminada com Alcobaça), uma vez 
que, sendo aquele um mosteiro cister-
ciense feminino de clausura, as monjas 
não estarão presentes.
De Espanha, o Mosteiro de Santa 
Maria do Sobrado traz, além do seu fa-
moso Dulce de Leche (Doce de Leite), 
produtos de outros mosteiros, nomea-
damente de El Salvador e Santa Maria 
da Huerta (ambos cistercienses) e das 
beneditinas de Trasmañó.
As irmãs do Mosteiro do Louriçal 
também voltam a marcar presença, 
assim como os produtores do único li-

cor feito em espaço monástico em 
Portugal, o de Singeverga.
A nível nacional, além dos 16 parti-
cipantes alcobacenses, vêm empresas 
de Amarante, Arouca, Aveiro, Beja, 
Braga, Coimbra, Évora, Guimarães, 
Leiria, Lorvão, Ovar, Portimão, 
Reguengos de Monsaraz, Tentúgal, 
Vizela e da Madeira. Da Bélgica vol-
ta ainda a estar representada a abadia 
de Herkenrode.

Videomapping no 
Claustro D. Dinis 
e coros na Igreja
A mostra internacional de doces e li-
cores já é associada aos videomappin-
gs, tal tem sido o sucesso desta apos-
ta na fachada do Mosteiro e mesmo 
no interior da nave central da igreja.
Este ano o videomapping é desen-
volvido por uma empresa diferente, a 
Gema Digital, e em vez de um espec-
táculo com duração limitada, é pro-
jectado em contínuo.
A máxima cisterciense “Ora et 
Labora” (que em latim signifi ca rezar 
e trabalhar) dá o mote ao espectácu-

lo, que em apenas três minutos, cele-
bra a herança conventual alcobacense.
O videomapping poderá ser visto de 
14 a 16 de Novembro entre as 18h00 
e as 23h00 e no último dia entre as 
18h00 e as 20h00.
Uma das novidades desta edição é a 
realização do festival de música “Sons 
do Silêncio”, que leva quatro coros a 
actuar na Igreja do Mosteiro.
O Coro da Catedral de São Paulo em 
Londres, que reúne 50 pessoas (en-
tre crianças e adultos), actua na sex-

ta-feira, 15 de Novembro, a partir das 
21h00, numa estreia em Portugal.
No primeiro dia, à mesma hora, será 
possível apreciar o Coro gregoriano de 
Lisboa, que vai apresentar momentos 
musicais da liturgia de São Martinho.
O festival termina no sábado, 16 de 
Novembro, com as actuações do Coro 
Capela Nova (18h30), que apresen-
ta obras do repertório da música sa-
cra europeia e do Coro de Câmara 
Lisboa Cantat (21h00) que apresenta 
um repertório eclético, com música 

portuguesa desde o Barroco até ao 
Contemporâneo.
A entrada nos concertos é gratuita, 
mas limitada à lotação da igreja.
Tanto o videomapping como o festival 
estão integrados na programação cul-
tural da rede dos Lugares Património 
Mundial do Centro, pelo que são fi -
nanciadas por fundos comunitários 
em 85%, tal como tem já aconteci-
do com os anteriores videomappings.
As duas iniciativas culturais custam no 
total 60 mil euros, aos quais irão acres-

cer custos de logística com o evento. 
Paulo Inácio, presidente da Câmara de 
Alcobaça, agradeceu a disponibilida-
de e colaboração da Direcção-Geral 
do Património Cultural e do pároco 
da igreja, que permitiram a realiza-
ção da mostra e do festival de música. 
“Este é um dos eventos que atrai 
mais pessoas na região”, realçou o 
autarca, estimando que passem pela 
mostra 50 mil pessoas.
Paulo Inácio lembrou que por norma 
a meteorologia durante a mostra in-

clui chuva e que “não é fácil encon-
trar eventos culturais apropriados 
para uma época em que se espera 
que chova”.
Ainda assim, garante que “este ano 
conseguimos inovar mais uma vez, 
pois temos um videomapping dife-
rente, em permanência, no Claustro 
D. Dinis que surpreende os visi-
tantes e depois vamos ter concer-
tos extraordinários, com o festival 
Sons do Silêncio”.
E há um pormenor a ter em conta: é 
que “qualquer espectáculo na nave 
central tem uma logística muito es-
pecífi ca e cuidada, vamos ter espec-
táculos todos os dias”.

Entrada para a 
mostra faz-se este 
ano pela Igreja
Devido às obras de requalifi cação do 
Mosteiro de Alcobaça, este ano a en-
trada para a Mostra Internacional de 
Doces e Licores Conventuais será pela 
Nave Central da Igreja, passando pela 
Sala dos Reis, seguindo o percurso tu-
rístico normal. A mudança deve-se ao 
facto da zona por onde se costuma fa-
zer a entrada estar em obras para se 
transformar na futura recepção e loja 
do Mosteiro.
“Por força das obras vamos ter al-
gumas limitações de espaço, como 
a Sala das Conclusões que não pode 
ser utilizada”, explicou Paulo Inácio, 
esclarecendo que, por esse motivo, os 
licores passam a estar numa tenda, na 
Praça D. Afonso Henriques, na cha-
mada Botica dos Monges.
A entrada na mostra custa 1 euro por 
pessoa para maiores de 12 anos (a pul-
seira que dá acesso aos quatro dias cus-

ta 2,5 euros). O evento tem entrada 
preparada para pessoas com mobili-
dade reduzida.
A inauguração é na quinta-feira, 14 de 
Novembro, às 15h00 e as portas en-
cerram às 23h00 (excepto no último 
dia, em que fecha às 20h00). De sex-
ta a domingo a mostra abre às 10h30.
No último dia o programa “Somos 
Portugal”, da TVI, é feito em direc-
to da mostra, com emissão ao vivo da 
Praça 25 de Abril entre as 14h00 e as 
20h00.

Concursos 
escolhem melhor 
doce e licor
Todos os anos são eleitos os melhores 
doces, compotas e licores da mostra. 
Este ano o júri da doçaria é compos-
to por Amílcar Malhó, Justa Nobre, 
Odete Silva e Ricardo Raimundo. 
Já os licores são avaliados por José 
Redondo, Sérgio Pires de Oliveira e 
Gomes Pereira. Os resultados são di-
vulgados logo no primeiro dia.
No último ano não houve vencedor 
nos doces, mas foram entregues três 
menções honrosas. O “Amor Meu”, 
do Atelier do Doce e a “Barriga de 
Freira” da Pastelaria Alcôa (ambos de 
Alcobaça) foram os que se destacaram, 
assim como o “Pão de Ló de Ovar” da 
Oportune Tempore Unip., Lda.
Nas compotas, a de fi go com vinho do 
Porto, das Monjas Cistercienses de Rio 
do Caldo foi a vencedora e nos licores 
o primeiro lugar foi para um dos con-
correntes presentes habitualmente, o 
Licor de Singeverga, do mosteiro em 
Santo Tirso. O Licor de Framboesa da 
empresa alcobacense Licores Abbatial 
e mereceu uma menção honrosa. 

De 14 a 17 de Novembro Alcobaça é a mais 
doce cidade do país, com mais uma mostra 
de Doces e Licores Conventuais. Este ano 
é esperada a maior presença de sempre de 
produtos confeccionados em mosteiros 
cistercienses, não só portugueses, mas 
também franceses e espanhóis. Do programa 
faz parte videomapping e concertos corais na 
Nave Central da Igreja do Mosteiro.

A vereadora da cultura e o presidente de Câmara de Alcobaça, Inês Silva e Paulo Ináco, na apresentação do evento
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“SONS DO SILÊNCIO”
Concertos exclusivos na Igreja do Mosteiro de Alcobaça

14 novembro, 5ª feira

21h00: Coro Gregoriano de Lisboa

15 novembro, 6ª feira

21h00: The Choir of  Saint Paul’s Cathedral - Londres 

(ESTREIA ABSOLUTA EM PORTUGAL)

16 novembro, sábado

18h30: Coro Capela Nova

21h00: Coro de Câmara Lisboa Cantat

Igreja do Mosteiro

Entrada livre (limitada à lotação da Igreja)

“ORA ET LABORA”
ESPECTÁCULO DE VIDEO MAPPING INTERACTIVO

by Gema Digital -Technology, Audiovisual, Creativity & 

Design

14 a 16 de novembro: 18h00 às 23h00 

17 de novembro: 18h00 às 20h00

Claustro D. Dinis Duração: 3 min. (contínuo)

SOMOS PORTUGAL - TVI
Transmissão do programa “Somos Portugal” em directo 

na TVI a partir das Mostra.

17 de novembro: 14h00 às 20h00

Praça 25 de Abril

PROGRAMA DE ANIMAÇÃO




