
Biografia do Chef Jorge Sancho

Formado na Escola de Hotelaria e 

Turismo do Algarve entre 1997 e 2000 

onde estagiou no Hotel Quinta do Lago e 

Restaurante Camané na praia de Faro.

Iniciou a carreira no Hotel Vila Vita Parc 

em maio de 2000 de onde saiu no final de 

2003 para uma aventura de 8 meses num 

barco de cruzeiro na Celebrity Criuses.

Em meados de 2004 veio fazer a 

abertura do Hotel Vila Sol. 

Mais tarde no início de 2009 fez a 

abertura da Pousada de Estoi, altura em 

que entrou no Pestana Hotel Group com 

o cargo de Chef de Cozinha.

Depois de 4 anos no Pestana Viking em 

Armação de Pera, encontra-se desde 

fevereiro de 2017 como Chef de Cozinha 

no Hotel Pestana Vila Sol.

Município de São Brás de Alportel
Rua Gago Coutinho, nº1 | 8150-151 São Brás de Alportel  | Tel. 289 840 000 | Fax. 289 842 455
E-mail: camara@cm-sbras.pt  ou  mercado@cm-sbras.pt  | Web: www.cm-sbras.pt

Solicite-nos mais informações e 

deixe-nos as suas sugestões!  

Contacte-nos: mercado@cm-sbras.pt 

Ficha Técnica: Design e Produção - Gabinete de Comunicação da Câmara Municipal de São Brás de Alportel (Fátima Guerreiro / Nelson Assunção) 
Tiragem 200 exemplares / Distribuição gratuita
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Em abril, os sabores da Páscoa invadem o Mercado!

As propostas do Chef Jorge Sancho:
Entrada: Prensado de carnes frias

Prato Principal: Folhado de borrego 
com aromas do Barrocal

Sobremesa: Panna cotta de chocolate
com crumble de Páscoa

Todos os meses, na manhã do último sábado do mês, assista ao vivo à demonstração gastronómica e leve para casa as sugestões do 

chef: receitas saborosas, saudáveis e sempre que possível muito económicas!

Em abril, os Sabores da Páscoa invadem o Mercado

Para acompanhar:

Doce Sentido: São Brás de Alportel

A saborosa doçaria típica é a melhor 

companhia para degustar estes Sabores 

do Caldeirão.

Doçarias e Pastelarias com Fabrico próprio:

> Café Regional – Pastelaria e Geladaria 

Ervilha

Largo São Sebastião / Tel.: 289 843 224

> Pastelaria Doce Sambrasense - Doçaria 

Regional 

Rua João de Deus, n.º 75 / Tel.: 289 849 

237

> Pastelaria Dofir - Doçaria Regional 

Av. da Liberdade, n.º 132 / Tel.: 289 843 

429

> Tesouros da Serra / Quinta dos Tesouros / 

Ouro do Barrocal 

Sítio do Tesoureiro / Tel.: 289 843 581

> A Ti Marquinhas - Doçaria Regional

Rua da Dubadoura / Tel. 289 843 662

> Casa Reis - Doçaria Regional

Sítio das Mealhas / Tel.: 289 843 062

> Maria Teresa Neves - Doçaria Regional 

Sítio de São Romão / Tel.: 289 842 760

> Maria Teresa Silva - Doçaria Regional – 

Pirolitos

Rua António Rosa Brito, n.º 69

Tel.: 962 918 337

> Mónica Guerra - Doçaria Regional

Sítio do Tesoureiro

Tel.: 966 442 609

A arte e o engenho dos são-brasenses preservaram as 
tradições da doçaria e incutiram inovação e criatividade nos 
paladares, nas texturas e nas formas. 

Tendo por base amêndoas, figos e alfarrobas, os doces 
fazem as delícias de quem experimenta e são uma 
verdadeira tentação para os nossos sentidos.

Aceite a nossa sugestão, prove a doçaria local são-brasense 
e siga neste Doce Sentido!



ENTRADA: Prensado de Carnes Frias PRATO PRINCIPAL: Folhado de borrego com aromas do Barrocal  SOBREMESA: Panna Cotta de chocolate com 
                          crumble de Páscoa

INGREDIENTES (para 4 
pessoas):

§ 400gr. de natas

§ 50gr. de chocolate de 
culinária

§ 4 folhas de gelatina

§ 70gr de açúcar 

§ 50gr. de morangos

§ 50gr. amêndoas da Páscoa 
coloridas

§ 50gr. biscoitos de chocolate

INGREDIENTES (para 4 pessoas):

§ 300 gr. de carnes frias (sobras do 
cozido)

§ 100 gr. de legumes cozidos 
(também do cozido)

§ 1 raminho de salsa

§ 1 dl de caldo de carne

§ 2 folhas de gelatina

§ 4 fatias de pão caseiro

§ 1 dente de alho

§ 5 cl de azeite

ONDE ADQUIRIR NO 
MERCADO: 

| As carnes no talho Jorge;

| Os legumes, a salsa e os alhos 
nas Bancas de Frutas e 
Legumes;

| O azeite na loja Biológica 
Quintinha da Su;

| O pão na Padaria do Mercado.

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 

[Duração aproximada: 30 minutos]

| Utilize as carnes que sobraram do cozido, desfie as mesmas, 
corte os enchidos em pequenos cubos e os legumes;

| Envolve as carnes com os legumes, junte a salsa picada e 
tempere se necessário;

| Coloque numa forma tipo bolo inglês;

| Aproveite o caldo do cozido, leve ao lume até ferver, junte a 
gelatina demolhada e cubra as carnes com este caldo;

| Leve ao frio até arrefecer e solidificar;

| Corte em fatias finas, sirva sobre uma tiborna de pão caseiro.

Sugestão de acompanhamento:

| Acompanhe com uma salada a gosto

ONDE ADQUIRIR NO 
MERCADO: 

| As natas no Talho Jorge;

| O açúcar na Loja Biológica 
Quintinha da Su;

| Os morangos nas Bancas 
de Frutas e Legumes.

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO:

[Duração aproximada: 20 min mais o tempo que 
arrefece]

| Leve as natas ao lume. Quando levantar fervura 
junte o chocolate partido em pedaços e a gelatina 
previamente demolhada;

| Deixe arrefecer um pouco, coloque numa forma 
de silicone e coloque no frigorífico para arrefecer 
completamente;

| Depois de frio, desenforme e emprate decorando 
com os biscoitos partidos, amêndoas trituradas e 
os morangos.

INGREDIENTES (para 4 pessoas):

§ 1 pescoço de borrego

§ 100 gr. de cenouras

§ 50gr. de cebola

§ 50gr. de rama  de aipo

§ 150gr. de batata

§ 100 gr. de ervilhas

§ 100gr. de feijão verde

§ 1 pacote de massa folhada

§ 1 lata de tomate em cubos

§ 1 pacote de polpa de tomate

§ 1 raminho de alecrim

§ 1 raminho de tomilho

§ 1 raminho de hortelã

§ 2 dentes de alho

§ Sal q.b.

§ Pimenta q.b.

ONDE ADQUIRIR NO 
MERCADO: 

| O pescoço de borrego no Talho 
Jorge;

| A cenoura, a cebola, a rama de 
aipo, as batatas, as ervilhas, o 
feijão-verde, o tomate, o 
alecrim, o tomilho, a hortelã e 
os alhos nas Bancas do 
Mercado Municipal;

| O sal e a pimenta na Loja 
Biológica Quintinha da Su.

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 

[Duração aproximada: 90 minutos]

| Coza os pescoços em água com sal e algumas ervas 
aromáticas até que a carne desprenda com facilidade. Desfie e 
reserve;

| Descasque e corte todos os legumes em cubos pequenos;

| Refogue a cebola e o alho, junte os restantes legumes e deixe 
refogar;

| Junte o tomate e um pouco do caldo onde cozeu a carne;

| Adicione a carne desfiada e as ervas picadas e deixe apurar 
até que os legumes estejam tenros;

| Retifique os temperos e coloque tudo dentro de um pirex;

| Cubra a massa folhada cortando o excesso;

| Pincele com gema de ovo e leve ao forno a 210º C por 20 
minutos.

Sugestão de Acompanhamento: Vinho “Quinta da Penina 
2017”


