
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

Carne FrutaSaborSaborSabor QualidadeQualidadeQualidade RequinteRequinteRequinte

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!

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 

PRODUTO DO MÊS: O Alperce

Os alperces são frutos de bonita cor alaranjada, 

dão-nos os primeiros sinais da chegada do 

Verão e são abundantes em vários nutrientes, 

em particular em vitamina C e vitamina A. Na 

sua constituição apresentam também beta-

carotenos e fibras. Esta fibra revela ser um fator 

protetor de inúmeras doenças, como por 

exemplo a Aterosclerosee o Enfarte do 

Miocárdio, devido às propriedades redutores 

dos níveis de colesterol. A ação antioxidante da 

vitamina C e do betacaroteno potencia a 

condição cardioprotetora, pelo impedimento da 

oxidação dos ácidos gordos presentes no 

sangue. O betacaroteno, percursor da vitamina 

A, promove ainda o bom funcionamento da 

visão.

Para além disso, as suas propriedades ajudam 

também em casos de anemia, lesões da pele e 

Mucosa, afeções nervosas (astenia; depressão; 

inapetência) e digestivas.

COMO COMPRAR E CONSERVAR

No momento de comprar, devem escolher-se 

alperces que tenham uma cor rica e viva, 

evitando aqueles que aparentem uma cor mais 

pálida. Os alperces devem ser suaves ao toque 

e a consistência deve ser flexível. De forma a 

garantir-se o sabor e o valor nutritivo do alperce, 

devem escolher-se os que se apresentam sem 

amolgadelas e com a casca intacta.

Procure-os no seu Mercado Municipal, onde 

temos sempre 

para si os 

produtos mais 

frescos e 

saudáveis!

RUI CAETANO

Experiência Profissional:

Hotel D. Pedro Golfe/Marina/Portobelo- Vilamoura 

Benamor Golfe – Tavira 

Tivoli Marinotel- Vilamoura

Club House Campo de Golfe da Quinta do Lago 

Hotel Montechoro Beach Club- Albufeira

Hotel Vila Galé- Praia da Galé

Restaurante “Zé dias”- S. Brás de Alportel

Outras Informações: 

- 4º classificado no concurso regional de Formação 

Profissional de Jovens de Serviço de Mesa e Bar-2002

- Vencedor como formador no concurso cocktails inter- 

escolas Algarve- Guia 2012 

- Vencedor como formador no concurso cocktails inter- 

escolas Algarve- Loulé 2014

- Vencedor como formador prémio melhor técnica no 

concurso cocktails inter- escolas Algarve- Lagos 2015 

- Vencedor como formador festival de cocktail Escola Dª 

Laura Ayres- Quarteira 2016

- 1º classificado regional concurso cocktails Associação 

Barman Algarve 2015

- 9º classificado campeonato nacional de cocktails 

(Madeira) 2015

- 10º classificado regional concurso cocktails Associação 

Barman Algarve 2016

- 15º classificado campeonato nacional de cocktails 

(Algarve) 2016

- 1º classificado regional concurso cocktails Associação 

Barman Algarve 2017

- 7º classificado campeonato nacional de cocktails (Estoril) 

2017

- 1º classificado regional concurso cocktails Associação 

Barman Algarve 2018

- 4º classificado campeonato nacional de cocktails 

(Madeira) 2018

- 2º classificado regional concurso cocktails Associação 

Barman Algarve 2019

- 4º classificado campeonato nacional de cocktails 

(Algarve) 2019

Profissão atual:

- Formador dos cursos profissionais e CEF na Escola 

Secundaria José Belchior Viegas em S. Brás de Alportel e 

na Escola Secundária Dr.ª Laura Ayres em Quarteira 

- Gerente de empresa de 

Catering (Casamentos, 

Batizados, Banquetes, 

Beberetes, feiras e 

festivais)

- Gerente de empresa de 

Catering para estádios de 

Futebol 

RENATO PIRES

Experiência Profissional:

- Vilar do Golf 

- Hotel D.ª Filipa 

- Hotel Faro 

- Hotel Quinta do Lago

- Clube Casa do Castelo 

- Galeria Bar Património 

- Snack-Bar “So Simple” Empresário em nome 

individual 

- Gecko Clube Bartender 

Outras Informações: 

Sócio de algumas entidades abaixo 

referidas:

· A.B.P. (Associação Barmen de Portugal)

· Associação de Monitores de Hotelaria de 

Portugal 

Participação em vários concursos de cocktails a 

nível nacional e internacional

- Campeão Nacional de cocktails modalidade 

Long-drink ano de 2002 no Funchal, ficando 

apurado para o campeonato mundial que se 

realizou na Eslovénia no mesmo ano.

- Campeão Nacional de cocktails modalidade 

Short-doce ano de 2004 em Albufeira, ficando 

apurado para o campeonato mundial que se 

realizou nos Estados Unidos (Las Vegas) no 

mesmo ano.

              

Profissão atual:

- Formador dos cursos profissionais e CEF na 

Escola Secundaria José Belchior Viegas em S. 

Brás de Alportel e na Escola Secundária 

Pinheiro e Rosa 

em Faro. 
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2019

Ciclo de Sabores Ciclo de Sabores Ciclo de Sabores 
29 de junho | Mercado Municipal29 de junho | Mercado Municipal29 de junho | Mercado Municipal

Em junho, no Mercado, o alperce é que apetece!
Demonstração de bebidas «Sabores de Verão», 

Mixologia Clássica - Bartenders Formadores
Rui Caetano e Renato Pires

As propostas:
Sangria Tinta / Cups de Vinho Branco

Cups de espumante e frutos vermelhos
Caipirinha / Mojitos / Sours 

Daquiris com frutos da época
Gin Perfect serving



Sangria Tinta Sangria Espumante

Caipirinha

Daiquiri

Whisky Sour

Gin Premium

Mojito

INGREDIENTES:

§ ½ de  Lima

§ 2 colheres de bar de açúcar  

§ Hortelã q.b.

§ 5 cl de Rum

§ 20 cl de água gaseificada

§ Gelo moído q.b.

INGREDIENTES:

§ 5 cl de Whisky

§ 1,5 cl de limão

§ 1,5 cl de  xarope de açúcar

§ 1 clara de ovo

INGREDIENTES:

§ 1 maçã

§ 1 limão

§ 1 laranja

§ 2 paus de canela

§ Açúcar q.b.

§ Hortelã q.b.

§ 2 cl de Brandy

§ 2 cl de Triple Sec

§ 2 cl de Licor Beirão

§ 33 cl de limonada

§ Vinho tinto q.b

INGREDIENTES:

§ 1 maçã

§ 1 limão

§ 1 laranja

§ 2 morangos

§ 1 zeste de 
pepino

§ 2 paus de canela

§ Açúcar q.b.

§ Hortelã q.b.

§ 2 cl de Brandy

§ 2 cl de Triple Sec

§ 2cl de Licor 
Beirão

§ 1 cl de  xarope 
de pepino

§ 20 cl de  
limonada

§ 20 cl de 
laranjada

§ Vinho branco 
q.b.

ONDE ADQUIRIR NO 
MERCADO: 

| Maçã, limão, laranja, hortelã 
nas Bancas de Frutas e 
Legumes.

| O açúcar na loja biológica 
Quintinha da Su.

ONDE ADQUIRIR NO 
MERCADO: 

| Maçã, limão, laranja, morangos, 
pepino e a hortelã nas Bancas 
de Frutas e Legumes.

| O açúcar na loja biológica 
Quintinha da Su.

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 

[Duração aproximada: 5 minutos]

| Coloque num jarro de 1 l ou de 1,5 l as frutas cortadas em 
cubos sem sementes, com o açúcar e a hortelã;

| Junte as aguardentes, os licores e os xaropes;

| De seguida, coloque gelo a gosto, preenchendo com os 
refrigerantes e o vinho.

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 
[Duração aproximada: 5 minutos]

| Coloque num jarro de 1 l ou de 1,5 l as frutas cortadas em 
cubos sem sementes, com o açúcar e a hortelã;

| Junte as aguardentes, os licores e os xaropes;

| De seguida, coloque gelo a gosto, preenchendo com os 
refrigerantes e o vinho.

ONDE ADQUIRIR NO 
MERCADO: 

| As limas e a hortelã nas 
Bancas de Frutas e 
Legumes;

| O açúcar na loja biológica 
Quintinha da Su.

ONDE ADQUIRIR NO 
MERCADO: 

| O limão nas bancas de 
frutas e legumes.

| Os ovos no Talho Jorge ou 
na loja biológica Quintinha 
da Su

| O açúcar na loja biológica 
Quintinha da Su 

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO:
[Duração aproximada: 5 min]

| Esmague ½ lima com 2 colheres de açúcar e 
hortelã num copo alto com a ajuda do pilão;

| Coloque o Rum, o gelo moído e preencha com 
água gaseificada.

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO:
[Duração aproximada: 5 min]

| Num shaker, coloque whisky, o limão, o xarope de 
açúcar, a clara de ovo e o gelo;

| Agite tudo muito bem e sirva em copo Old 
Fashioned com algumas pedras de gelo a gosto.

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO:
[Duração aproximada: 5 min]

| Gele o copo tipo Gim;

| De seguida, coloque gelo até à superfície 
e adicione os aromatizantes a gosto;

| Junte o Gin, preencha com água tónica e 
envolva com a colher de bar. 

INGREDIENTES:

§ 1 maçã

§ 100 gr de frutos vermelhos

§ 1 zeste de pepino

§ 2 paus de canela

§ Açúcar q.b.

§ Hortelã q.b.

§ 2 cl de Brandy

§ 2 cl de Triple Sec

§ 2 cl.  de  Licor Beirão

§ 1 cl de Xarope de  manjericão

§ 1cl de Xarope de morango

§ 20 cl de limonada

§ 20 cl de laranjada

§ Vinho espumante q.b.

INGREDIENTES:

§ 2 colheres de 
bar de açúcar  

§ ½ de  lima

§ 5 cl de cachaça

§ Gelo moído q.b

INGREDIENTES:

§ 4 cl de Rum

§ 1,5 cl de  limão

§ 1,5 cl de xarope de 
açúcar

§ Fruta da época q.b.

§ Gelo moído q.b.

ONDE ADQUIRIR NO MERCADO: 

| As maçãs, as framboesas, os mirtilos, as amoras, o pepino e a hortelã nas Bancas de Frutas e Legumes.

| O açúcar na loja biológica Quintinha da Su. 

ONDE ADQUIRIR NO MERCADO: 

| As limas nas Bancas de Frutas e Legumes;

ONDE ADQUIRIR NO MERCADO: 

| O limão e a fruta da época nas 
Bancas de Frutas e Legumes.

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 

[Duração aproximada: 5 minutos]

| Coloque num jarro de 1 l ou de 1,5 l as frutas cortadas 
em cubos sem sementes, com o açúcar e a hortelã;

| Junte as aguardentes, os licores e os xaropes;

| De seguida, coloque gelo, a gosto, preenchendo com os 
refrigerantes e o vinho.

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 
[Duração aproximada: 5 minutos]

| Num copo tipo Old Fashioned, coloque meia lima com 2 
colheres de bar de açúcar e esmague com o pilão;

| De seguida, coloque gelo moído e a cachaça;

| Misture tudo muito bem e sirva com duas palhas.

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 
[Duração aproximada: 5 minutos]

| Num Blender (liquidificador), coloque o Rum, o sumo de limão, o xarope de 
açúcar, o gelo e a fruta escolhida; Triture tudo muito bem até ficar granizado; 
Sirva em taça de cocktail.

Sangria Branca

20 cl Água tónica Gelo q.b.5 cl de Gin Aromatizante q.b.INGREDIENTES: .


