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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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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!

NATAL INTERCULTURAL, UM ABRAÇO DE 
FRATERNIDADE À COMUNIDADE BRASILEIRA

Biografia do Chef Claudemir Goveia

Claudemir Miguel Goveia nasceu a 25 
de junho de 1986 ,na cidade de Rolim 
de Moura, na Rondónia, Brasil. Veio 
para  Portugal em 2008 , então com 22 
anos, onde se formou como Técnico 
de Pastelaria, Cozinha e Panificação. 
Desde então tem exercido essa função 
e já trabalhou em diversos locais, tais 
como no Albufeira Sol Hotel, na 
Pastelaria Martinique Velha, em 
Albufeira e na Pastelaria DuoDoce em 
Quarteira.

Acedeu ao convite do Mercado 
Municipal de São Brás de Alportel para 
apresentar alguns dos pratos típicos 
do Natal Brasileiro! Uma homenagem 
às comunidades imigrantes que 
enriquecem São Brás de Alportel num 
convívio intercultural de paz e 
harmonia!

 
 

 
 

 
 

   

   

O município de São Brás de Alportel mais de 10% da população é oriunda de 
outras terras e nacionalidades e a comunidade brasileira é uma das mais 
numerosas.

Porque a quadra natalícia é tempo de encontro e fraternidade, a Demonstração 
Gastronómica de dezembro pretende dar a conhecer as tradições culturais desta 
comunidade e assim contribuir para a integração social e cultura nesta nossa terra! 
Um abraço fraterno, num tempo que deve ser Semente de Paz e Fraternidade, a 
florescer durante o ano inteiro.

No Brasil, a celebração do natal é vivida com muita intensidade… meses antes começam 
os preparativos para a festa e procuram-se as receitas tradicionais para preparar a ceia 
que é realizada à meia-noite do dia 24 de dezembro.

O Natal é um momento de confraternização com a família, os amigos e também sinónimo 
de uma mesa farta, decorada e recheada de comidas típicas deliciosas desse período.

Tradicionalmente, a ceia de natal é formada pelos pratos principais (carnes), 
acompanhamentos (arroz e farofa), saladas (salpicão, maionese, salada caesar) e frutas 
diversas. Existem muitos pratos natalícios brasileiros em que são acrescentadas nozes, 
avelãs, amêndoas e castanhas.

É costume juntar lentilha aos pratos de Natal e Passagem de Ano, pois diz a lenda que 
são capazes de trazer sorte financeira, dado que são parecidas com pequenas moedas!

A farofa não pode faltar! Pode ser variada e repleta de ingredientes, frita na manteiga, 
com amêndoas, frutas secas, bacon ou nozes. Para sobremesa, pode-se fazer receitas 
como pavê, mousse, manjar de coco, gelatina colorida, rabanada, além de frutas 
tradicionais, e uma das mais típicas, o panetone, um pão grande criado na Itália, 
recheado por frutas cristalinas ou chocolate… 

A interculturalidade é uma riqueza do Município de São Brás de Alportel. O conhecimento 
sobre as tradições, o experimentar sabores de outras culturas enriquece-nos 
diariamente. 

Ao longo dos últimos anos, o Município tem procurado promover o diálogo intercultural e 
a integração das comunidades imigrantes. 

Este trabalho é coordenado pelo Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes 
(CLAIM) a funcionar no Centro de Apoio à Comunidade – Rua Serpa Pinto, n.º 27/29, um 
espaço que é dirigido a toda a população imigrante do concelho, qualquer que seja a sua 
nacionalidade, religião ou etnia, onde pode obter informação e apoio nas mais diversas 
áreas.

Faça-nos uma visita ou contacte através do tel. 289 840 020 / claim@cm-sbras.pt 
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2019

Ciclo de Sabores Ciclo de Sabores Ciclo de Sabores 
28 de dezembro | Mercado Municipal28 de dezembro | Mercado Municipal28 de dezembro | Mercado Municipal

Em dezembro, os Sabores de Natal adoçam 
o Mercado Municipal!

As propostas do Chef Claudemir Miguel:

Entrada: Espetadas de tomate cereja 
e queijo mozarela.

Prato Principal: Lombo recheado com farofa especial, 
acompanhado com arroz à grega.

Sobremesa: Manjar. 

CENTRO LOCAL DE APOIO
À INTEGRAÇÃO DE MIGRANTESSÃO BRÁS

DE ALPORTEL Centro de Apoio à Comunidade
São Brás de Alportel



ENTRADA: Espetadas de Tomate Cereja e Queijo Mozarela PRATO PRINCIPAL: Lombo Recheado com Farofa Especial acompanhado 
com Arroz à Grega 

 SOBREMESA: Manjar

INGREDIENTES (para 4 
pessoas):

§ 250 ml de leite meio gordo

§ 100 ml de leite condensado 

§ 100 ml de leite de coco

§ 100 ml de natas 

§ 1 colher de chá de farinha 
maizena

Calda

§ 80 g de açúcar 

§ 1 chávena (chá) de água 

§ 80 g de  ameixas pretas 

§ INGREDIENTES (para 4 
pessoas):

§ 17 tomates cereja

§ 8 bolinhas de queijo mozarela

§ Molho pesto q.b.

§ 4 pauzinhos de espetadas

ONDE ADQUIRIR NO 
MERCADO: 

| O tomate cereja nas Bancas de 
Frutas e Legumes;

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 

[Duração aproximada: 30 minutos

| Coloque os tomates cereja e as bolinhas de queijo mozarela 
alternadamente numa espetada;

| Pincele o tomate cereja e o queijo com o molho pesto;

| Repita o processo até se ter o número de espetadas 
desejadas.

ONDE ADQUIRIR NO 
MERCADO: 

| O leite e as natas no Talho 
Jorge;

| As ameixas nas Bancas de 
Frutas e Legumes;

Preparação e confeção:

[Duração aproximada: 60 min]

| Bate no liquidificador o leite, o leite condensado, 
o leite de coco as natas e a farinha maizena;

| Despeje a mistura numa panela e leve ao fogo;

| Deixe cozinhar, mexendo sempre, por 20 minutos 
ou até engrossar;

| Coloque o creme numa forma de bolo molhada 
com água e deixe arrefecer durante 30 min.

| Leve ao frio por 1 hora ou até ficar bem firme;

| Se preferir, adicione 2 colheres (sopa) de coco 
ralado na preparação do manjar.

Calda

|  Coloque o açúcar numa panela e leve ao fogo 
para caramelizar;

| Acrescente a água e as ameixas e deixe ferver por 
20 min ou até formar uma calda;

| Deixe arrefecer, desenforme o manjar e cubra 
com a calda fria.

INGREDIENTES (para 4 pessoas):
§ 750 g de lombo porco

§ Sumo de 1 limão

§ 2 dentes de alho amassados

§ Sal q.b.

§ Pimenta preta q.b.

Recheio

§ 1 colher de manteiga

§ 1/2 cebola picada

§ 75 g de bacon picado

§ 75 g de bacon fatiado

§ 2 rodelas de ananás

§ 2 ovos

§ 250 g de farinha de mandioca

§ Salsa q.b.

§ Cebolinho q.b.

§ Sal q.b.

§ 200 g de queijo mozarela para cobrir o 
recheio

§ 100 ml de azeite

§ Folhas de alface frisada q.b.

§ Queijo ralado q.b.

§ Fio para atar

§ Papel alumínio para cobrir

Arroz

§ 1 chávena de arroz branco cozido 
normalmente.

§ 1 cenoura média cozida (al dente)

§ 1/2 chouriço frito em cubinhos

§ 100 g de bacon frito em cubinhos

§ 100 g de passas

§ 100 g de milho

§ 50 g de pimento verde em cubinhos 
(opcional)

§ 50 g pimento amarelo (opcional)

§ 50 g pimento vermelho (opcional)

§ Coentros q.b. (opcional)

ONDE ADQUIRIR NO MERCADO: 

| O lombo de porco, a manteiga, o bacon, os 
ovos, o queijo ralado e o chouriço no Talho 
Jorge;

| O limão, os alhos, a cebola, a salsa, o 
cebolinho, a alface frisada, o ananás, as 
cenouras, o pimento verde, o pimento 
amarelo, o pimento vermelho e os coentros 
nas Bancas de Frutas e Legumes;

| O sal, a pimenta preta e o azeite na Loja 
Biológica Quintinha da Su.

Preparação e confeção: 

[Duração aproximada: 130 minutos]

| Lombo
Abra o lombo como um bife grande, coloque numa vasilha e 
tempere com o alho, o sumo dos limões, o sal e a pimenta 
preta, reserve.

| Farofa
Numa panela derreta 1 colher de manteiga e loure o bacon e 
a cebola; Acrescente os ovos e mexa. Junte a farinha e  mexa 
em fogo lento até alourar;
Finalize com a salsa, a cebolinho e retifique o sal.

| Montagem
Numa  bancada /mesa coloque o lombo aberto, cubra com a 
farofa e acrescente a mozarela por cima, pressionando a 
farofa; Faça um rolo e ate com o fio;
Num tabuleiro coloque a água, o azeite e o lombo. Forre 
com o papel e leve ao forno pré-aquecido em fogo médio 
por +- 45 min, e vá virando; Retire o papel e deixe no forno 
por mais 30 min ou até lourar; Fatie, forre uma travessa com 
a alface frisada e polvilhe com o queijo ralado;

| Arroz à Grega
Coloque o arroz cozido num tabuleiro; Adicione todos os 
outros ingredientes, menos os coentros; Misture bem e com 
cuidado, por último salpique com os coentros;
Sirva quente acompanhado com o lombo recheado e salada 
de alface temperada.


