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Chef Telmo 

O chef Telmo Moutinho, que é
Bakery – a melhor pastelaria d
faz parte do júri do concurso 
ventual. O conceituado chef, q
restaurantes nacionais e mun
foi um dos primeiros formand
na Escola de Hotelaria e Turism
De Óbidos saiu para trabalh
vel nacional, até ser convidad
Robouchon, em França.
Daí ao Le Jules Verne, no segu
tória... deliciosa. É que Telmo c
a sua cara-metade: Andreia Lu
Foi ela que foi convidada par
restaurante de Alain Ducasse,
nível mundial (19). Como o seu
do levou o namorado, Telmo M
giu a ligação.
Actualmente Telmo Moutinho 
Alma, Chiado.
O restante júri é composto po
taurante O Nobre e júri no pr
Silva (responsável pela cozin
Saldanha, em Lisboa), Amílca
vinhos) e Nelson Félix (profess
do no desenvolvimento de vár

Tradição e modernidade na 18ª edição da Mostra 
Internacional de Doces e Licores Conventuais
O Mosteiro de Alcobaça volta a receber a tradição cisterciense dos doces conventuais, numa fusão com a modernidade de um video mapping
na nave central da igreja. A mostra de Doces e Licores Conventuais traz ao monumento os melhores produtos nacionais e contará com exp
Bélgica, Espanha, França e Brasil. O evento atinge a 18ª edição e de 17 a 20 de Novembro torna Alcobaça na cidade mais doce do país.

Isaque Vicente

ivicente@gazetacaldas.com

C
ornucópias de Alcobaça e Pão de 

Ló de Alfeizerão, Pastéis de Santa 

Clara (Coimbra), Brisas do Liz (Leiria), 

D. Rodrigo (Portimão), Rosáceas 

de Bande (Porto), Pão de Rala 

(Alentejo), Trouxas do Mondego (Tentúgal) 

e Pudim Abade de Priscos (Braga) são algu-

mas das iguarias a concurso na 18ª Mostra 

Internacional de Doces e Licores Conventuais, 

que decorre entre 17 e 20 de Novembro no 

Mosteiro de Alcobaça.

O Licor de Ginja local e o Licor de Singeverga 

(Roriz – Santo Tirso) também fazem parte do 

património gastronómico cisterciense.

A estes junta-se o Bénédictine (licor de er-

vas) da abadia de Fécamp (França), a cerveja 

da abadia belga de Herkenrode e o Dulce de 

Leche (Doce de Leite) do mosteiro de Santa 

Maria do Sobrado, na Galiza.

Na conferência de imprensa, que decorreu a 4 

de Novembro no mosteiro, Paulo Inácio, presi-

dente da Câmara de Alcobaça, disse que to-

dos os anos têm tentado melhorar a mostra. 

Salientou “a extraordinária adesão de pú-
blico” em 2015, muito pelo video mapping 

que foi realizado em toda fachada do mosteiro.

Em termos de segurança garantiu que será 

controlada a entrada dos visitantes e que só 

poderão estar cerca de 500 pessoas em si-

multâneo na nave central do Mosteiro. “Das 
19h00 às 23h00 há muito tempo para ver 
o espectáculo”, afi ançou.

Os bilhetes mantém-se a 1 euro por dia ou 

2,50 euros pelos quatro dias. “Acho que vai 
ser um fi m-de-semana importante para 
Alcobaça”, disse.

O orçamento da mostra ronda os 200 mil eu-

ros e Paulo Inácio crê que será comparticipado 

por fundos comunitários em 85%. São espera-

das 50 mil pessoas no total dos quatro dias so-

mando a mostra e o videomapping.

O evento é organizado pela Câmara, em par-

ceria com a Direcção-Geral do Património 

Cultural (DGPC) e com o apoio do Turismo do 

Centro e da CCDR do Centro.

Os resultados do concurso serão publicados 

ao fi m da tarde do primeiro dia.

Ana Pagará, directora do Mosteiro, disse que 

este é “um evento âncora” e que integra o 

plano de actividades do monumento. Garantiu 

que estarão reunidas todas as condições de 

segurança e revelou altas expectativas com o 

video mapping.

Já Inês Silva, vereadora da Cultura, disse que 

espera que o evento se realize durante mui-

tos mais anos e realçou a aposta no turismo 

da autarquia.

Destacou também a presença da comitiva 

de Alcobaça da Bahia (Brasil) e da Ordem da 

Virgem Maria do Monte Carmelo, representa-

da pelo Mosteiro de Carmelo do Porto (Bande, 

Carvalhosa), que vai trazer as suas compotas 

com chocolate e Rosáceas de Bande.

“Continuamos com as melhores casas de 
doçaria conventual nacionais e algumas do 
estrangeiro”, disse Inês Silva, destacando “a 
selecção pela excelência”.

A mostra está preparada para receber pessoas 

com mobilidade reduzida. Na conferência foi 

apresentado também o spot de comunicação 

que será divulgado nas televisões. 
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Inês Silva (vereadora da Cultura), Ana Pagará (directora do Mosteiro), Paulo Inácio (presidente da Câmara), Ricardo Cristóvão (padre de Alcobaça e Vestiaria) e Celso Matos (da empresa OCUBO) 

Sinos do mosteiro a tocar em 2017 e novas áreas de visitação até 2020

O melhor Bolo Rainha é de Alcobaça

Códice nas listas de património da UNESCO
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Moutinho no júri

é um dos jurados do programa Best 
de Portugal, que é transmitido na SIC, 

do melhor doce e melhor licor con-
ue já trabalhou nalguns dos melhores 
diais (Roma, Paris, Qatar e Mónaco), 

dos do curso de Pastelaria Avançada 
mo do Oeste (no pólo de Óbidos).
har em cozinhas conceituadas a ní-
do para trabalhar no Atelier do chef 

undo piso da Torre Eiff el, foi uma his-
conheceu em Óbidos, durante o curso, 
uís.
ra uma entrevista para um posto no 
, o chef com mais estrelas Michellin a 
u francês era ainda pouco desenvolvi-
Moutinho, como tradutor e assim sur-

é o responsável pelas sobremesas do 

or Justa Nobre (responsável pelo res-
rograma Master Chef da RTP), Odete 
nha do restaurante Super Chef no 
r Malhó (jornalista de gastronomia e 
sor e investigador que tem colabora-
rios doces).  I.V.

Um video mapping baseado nas 
iluminuras dos códices alcobacenses
E se a nave central do Mosteiro de Alcobaça ganhasse luz e cores que mudam constantemente, com projecções 
de desenhos e formas que se movem e que nos remetem para temas universais, como a guerra, a civilização 
e a espiritualidade? Esta é a proposta de “Universalis”, o espectáculo de video mapping que será apresentado 
durante a 18ª Mostra Internacional de Doces e Licores Conventuais. A autoria é da mesma empresa que no 
último ano contou a história do amor de Pedro e Inês em toda a fachada do monumento.

Isaque Vicente

ivicente@gazetacaldas.com

A 
guerra, a civilização e a espiri-

tualidade são temas que ca-

bem nas paredes, no tecto, pi-

lares, altar e abóbodas da nave 

central da igreja do Mosteiro de 

Alcobaça, através da projecção de um vi-

deo mapping que se baseia nas iluminuras 

dos códices alcobacenses produzidos pe-

los monges de Cister há vários séculos na-

quele mesmo mosteiro.

Durante a 18ª Mostra Internacional de 

Doces e Licores Conventuais, entre 17 e 20 

de Novembro, o espectáculo “Universalis” 

será sempre apresentado entre as 19h00 

e as 23h00.

Celso Matos, da empresa OCUBO, que de-

senvolveu as apresentações do último ano 

e deste, explicou que este “é um projecto 

imersivo, de 360º graus, contemplati-
vo”, acrescentando que “através da uti-
lização de património bíblico e de ilu-
minuras será criado um ambiente de luz 
e de cor que transportará o espectador 
para uma experiência refl exiva sobre 
temas universais, como a civilização, a 
espiritualidade ou o universo”.

Serão 32 projectores que cobrem uma área 

de projecção - com pilares, abódodas, al-

tar e tectos -, de 5800 m2. No último ano, 

em toda a fachada do mosteiro eram 12 

projectores.

A equipa, de cerca de 50 pessoas, demorou 

entre cinco e seis meses a preparar o video 

mapping. “É um projecto complicado do 
ponto de vista técnico”, fez notar.

Primeiro desenham o monumento em três 

dimensões, no computador. Depois criam a 

apresentação, pensando estrategicamente 

onde colocar cada projector. 

O video mapping dura dez minutos e será 

reproduzido em loop (repetidamente), pelo 

que não há uma narrativa rígida. Haverá 

ainda uma pintura digital das partes des-

truídas dos túmulos de D. Pedro e D. Inês. 

Esta pintura tem por base as partes que 

se conservaram a fi m de desenhar as que 

agora já não podemos ver.

A abertura, no dia 17, contará com três te-

mas do Coro de Antigos Orfeonistas de 

Coimbra.

Ricardo Cristóvão, pároco de Alcobaça e 

Vestiaria, mostrou-se satisfeito por se po-

der juntar o património material com o 

imaterial. “Os monges não nos deixaram 
só monumentos, deixaram-nos tradi-
ções, que este ano se vão conjugar de 
uma forma bonita”, referiu o padre. Por 

um lado estará a tradição doceira e por ou-

tro uma obra com base “naquilo que era 
um deleite para os monges: as suas ilu-

minuras”. O pároco diz que será “um con-
solo e descanso para a alma” desfrutar 

destas obras no seu local de origem.

Paulo Inácio disse que o espectáculo deste 

ano tem uma forte componente espiritual 

e de respeito total pelo espaço religioso 

em que se insere. O edil pediu ao público 

que mostre o mesmo respeito. 

Antevisão de um dos momentos do video mapping que será projectado na igreja do mosteiro

O que é o video mapping?

Video mapping em português é o ma-
peamento em vídeo e tem como ob-
jectivo desenhar virtualmente um 
edifício ou um objecto de grandes di-
mensões que servirá de tela e depois 
desenhar tudo o que nele se quiser 
ver projectado. Esta técnica faz com 
que objectos estáticos possam ser “al-
terados” e ganhem uma ideia de mo-
vimento. 
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No último ano os Queijinhos do Céu da Pastelaria Alcôa fo-
ram os grandes vencedores, tendo a Castanha d’Ovo da Casa 
dos Doces Conventuais e a Nevada da Pastelaria O Mosteiro 
(Lorvão) recebido menções honrosas.
A melhor compota conventual foi de Uva Americana (produzi-
da pelas Monjas Cistercienses de Rio Caldo – Terras do Bouro).
O prémio de inovação conventual foi entregue à Escola 
Profi ssional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Cister 

(EPADRC) com o Pudim de Maçã de Alcobaça. As Cornucópias 
de Maçã da mesma escola e a Briosa do Bosque (da Padaria do 
Marquês, em Leiria) receberam as menções honrosas.
Em termos de licores, foi o do Mosteiro de Singeverga (Santo 
Tirso) e de nome homónimo (Licor de Singeverga) o grande 
vencedor.
Este ano as categorias a concurso mantém-se: Melhor Doce, 
Melhor Compota, Prémio Inovação e Melhor Licor. 

Bilhetes: 1 euros por dia (para maiores de 12 anos) ou 2,5 euros a 
entrada para os quatro dias

Horários: 
17 de Novembro (quinta-feira) - 15h00 às 23h00
18 de Novembro (sexta-feira) – 10h30 às 23h00
19 de Novembro (sábado) – 10h30 às 23h00
20 de Novembro (domingo) – 10h30 às 21h00

Local: 
Mosteiro de Alcobaça – Claustro de D. Dinis, Sala dos Monges, 
Refeitório, Sala das Conclusões, Claustro da Hospedaria, Claustro do 
Cardeal e Claustro da Prisão

ALCOBAÇA:
Atelier do Doce
Casa do Pão de Ló de Alfeizerão
Casa dos Doces Conventuais
Casinha dos Montes
Cisterdoce
Licor de Ginja M.S.R.
Padaria Lérias
Pastelaria Alcôa
Restaurante António Padeiro
Restaurante Trindade
Rosmaninho Limão

AMARANTE: 
Brisadoce

AROUCA: 
Manuel Bastos

AVEIRO:
Ovos Moles de Aveiro

BANDE, CARVALHOSA:
Mosteiro do Carmelo do Porto

BEJA:
Maltesinhas – Doces Conventuais

BRAGA:
O Gigo

ÉVORA:
Quintal D. Quixote

OVAR:
Flor de Liz

POMBAL:
Convento do Louriçal

PORTIMÃO:
A Casa da Isabel

REGUENGOS DE MONSARAZ:
Paula Rosa

SANTO TIRSO:
Mosteiro de Singeverga

TENTÚGAL: A Pousadinha

TERRAS DO BOURO: Monjas Cistercienses de Rio Caldo

LORVÃO: Pastelaria O Mosteiro

ESCOLAS PROFISSIONAIS: 
EPADRC

Da Bélgica, da Abadia de Herkenrode, em Hasselt, vem a cerveja 
conventual belga, uma receita com perto de 900 anos, que foi 
produzida pela primeira ordem feminina daquele país. Esta cer-
veja, com 7% de álcool, só está no mercado desde 2009, tendo 
já sido premiada nacional e internacionalmente.
Da Galiza, do Mosteiro de Santa Maria do Sobrado vem o famo-
so Dulce de Leche (Doce de Leite). Este famoso doce conven-
tual nasceu pelo facto de o mosteiro ter uma manada de gado 
produtora de leite, que durante décadas foi vendido sem sofrer 
nenhum tipo de tratamento.

O doce de leite foi uma criação natural, mas a certa altura perce-
beu-se a procura do mesmo e hoje existe uma fábrica dedicada 
à produção e comercialização, de um produto que é confeccio-
nado pelos próprios monges.
A Abadia de Fécamp, da Normandia (França), trará o seu famo-
so Bénédictine, um licor de ervas que tem como base o cognac.
O licor começou a ser produzido naquela abadia, mas durante 
a revolução francesa a fórmula desapareceu, até que em 1863 
um comerciante a resgatou e construiu uma fábrica, guardan-
do-a em segredo. 

A cidade baiana de Alcobaça (em Salvador, Brasil), que tem uma 
geminação com Alcobaça portuguesa, estará pela primeira vez 
presente na mostra. A pesca é, historicamente, o maior susten-
to da população daquela cidade e marca a sua gastronomia.
Reza a lenda que os primeiros habitantes desta localidade eram 
provenientes da Alcobaça portuguesa. O padroeiro da cidade, 

que é famosa também pelas suas praias, é São Bernardo.
Gazeta das Caldas tentou saber que tipo de doçaria poderá 
aportar aquela cidade à mostra de Doces e Licores Conventuais, 
tendo o presidente da Câmara de Alcobaça, Paulo Inácio, res-
pondido que provavelmente serão doces à base de banana 
porque é típico do Brasil. 

Os vencedores do último ano

Participantes Internacionais

Alcobaça da Bahia (Brasil) também estará presente

PARTICIPANTES NACIONAIS

INFO ÚTIL:

DR




