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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

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!

A IMPORTÂNCIA DA PRODUÇÃO E DO 
CONSUMO LOCAL

Biografia do Chef Luís Reis

Luís Reis estudou na Escola de Hotelaria de Faro e 
no seu percurso conta com diversas experiências 
profissionais na Suíça. Chegou a Chef de cozinha 
do hotel Quinta do Paraíso, Carvoeiro-Lagoa local 
onde trabalhou de 2003 a 2012 e mais tarde 
aceitou o cargo de chef execu�vo no grupo 
Pestana Carvoeiro Golf. Regressou às origens de 
São Brás de Alportel  pouco tempo faltou para 
aceitar um desafio que já o traz ca�vo desde há 
largos anos... A cozinha italiana. Atualmente é 
Chef do Restaurante "Forneria do Largo", aberto 
desde abril de 2018, um conceito de Restaurante 
Pizzaria, diferente do já existente no concelho, 
tem como principal ambição cumprir com o 
conceito Italiano de Forneria. 
As nossas pizzas e pastas serão confecionadas em 
forno 100% de lenha, feito em �jolo de burro 
�pico da região. 
A qualidade e frescura dos ingredientes é a 
principal mo�vação deste estabelecimento, assim 
como a junção de produtos oriundos de Itália com  

os frescos dos mercados e produtores locais. Na “Forneria do Largo” tem ao seu dispor 
um espaço acolhedor, com destaque sobre a cozinha aberta, para que todos possam 
assis�r à preparação das pizzas por parte do nosso Pizzaolo. 

 
 

 
 

 
 

   

   

Em pleno século XXI, quando esgotaram nos primeiros 7 

meses os recursos disponíveis no planeta para todo o ano, 

urge refle�r sobre como as alterações nos padrões de 

produção e consumo dos tempos atuais têm elevados 

impactos económicos, ambientais e sociais, sendo 

essencial alterar essas dinâmicas. Importa que sejamos conhecedores de como o 

que consumimos contribui para desequilibrar a balança do tempo e dos recursos 

que se esgotam, no mundo em que vivemos. 

As a�vidades económicas que desenvolvemos, em especial aquilo que 

produzimos e consumimos para suportar o nosso modo de vida, são cada vez 

mais um desafio à sustentabilidade ambiental, com fortes impactos na vida das 

populações locais e na saúde dos cidadãos. Os lobbys criados pelas grandes 

cadeias de consumo em todas as áreas, assim como a procura do público pelo 

que é mais fácil e imediato, têm trazido efeitos nocivos para o planeta e afetado 

grandemente os pequenos produtores que, com menos capacidade de produção 

e consumo, se vêm sufocados pela economia global. 

Tudo isto jus�fica o surgimento e a importância da inicia�va “100% Local”, que 

nasce da perceção de que importa alterar a relação complexa entre o mundo que 

vivemos e o desafio da sua sustentabilidade. Para tal compreende um conjunto 

de ações que desafiam os consumidores a ser mais responsáveis e amigos dos 

territórios que ocupam, neste planeta que é a sua casa, nomeadamente:

i) Organizando ações de sensibilização e consciencialização para 

consumidores/as, com recurso a produções ar�s�cas;

ii) Criando sistemas alterna�vos de abastecimento local, nomeadamente 
pela organização de mercados de produtores locais e criação de 
uma aplicação webb e mobile para georreferenciação dos 
produtores da região Algarve;

iii) Garan�ndo a visibilidade da produção e produtores(as) da região, 

nomeadamente iden�ficando, caracterizando e dis�ngo-os com 

atribuição do “Cartão do produtor 100% Local”.

Saiba as raízes do que consome e não se esqueça: cá se fazem, cá se comem! 

Uma inicia�va da Câmara Municipal de São Brás de Alportel:
Solicite-nos mais informações e deixe-nos as suas sugestões! Contacte-nos: mercado@cm-sbras.pt
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2020

Ciclo de Sabores Ciclo de Sabores Ciclo de Sabores 
25 de janeiro | Mercado Municipal25 de janeiro | Mercado Municipal25 de janeiro | Mercado Municipal

Em janeiro, o Mercado vai ao fumeiro!

Chef Luís Reis
Restaurante 

“Forneria do Largo”

Demonstração Gastronómica integrada no Mercado 100% localDemonstração Gastronómica integrada no Mercado 100% local

desenvolvimento e cidadania

ESTE PROJETO

É COFINANCIADO

PELA UNIÃO EUROPEIA

mailto:mercado@cm-sbras.pt


 SUGESTÃO

§ INGREDIENTES (para 4 
pessoas):
Receita para massa fina e 
estaladiça

§ 500 gr de farinha tipo 55 
sem fermento

§ 500 ml de água

§  20 gr de sal

§ 10 gr de fermento de 
padeiro

ONDE ADQUIRIR NO 
MERCADO: 

| O sal na Loja “Quintinha 
da Su”

| O fermento de padeiro na 
Padaria do Mercado 

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 

[Duração aproximada: 20 minutos + 60 minutos para levedar a 
massa]

| Num recipiente coloque a água e o fermento de 
padeiro e dissolva muito bem;

| Coloque a farinha num alguidar e misture o sal;

| De seguida abra um buraco na farinha e adicione a 
mistura de água com fermento;

| Misture tudo com as mãos até obter uma pasta 
homogénea. 

| Transfira a massa para uma bancada com bastante 
farinha e continue a amassar por mais 15 min, até 
conseguir uma massa sem grumos e que não cole as 
mãos.

| Amasse a massa abrindo-a e dobrando-a várias vezes, para incorporar. Isso vai tornar 
mais fácil de amassar.

| Faça uma bola de massa homogénea e coloque novamente no alguidar. Polvilhe com 
farinha, cubra com um pano e deixe levedar num lugar fresco por uma hora para dobrar 
o volume.

| Esta quantidade de massa dá para aproximadamente duas pizzas de tamanho médio. 
Separe a massa em duas metades formando duas bolas iguais. Amasse e abra com a 
ajuda de um rolo de cozinha até obter uma base redonda ou da forma do tabuleiro que 
vai usar no forno. 

| No forno tradicional a lenha a temperatura deve rondar uma média de 350º cozendo 
diretamente no solo do mesmo durante 7 a 10 minutos. Nos fornos mais convencionais 
que usamos em casa pré-aquecemos o forno a 220º e devemos esticar a base da pizza 
diretamente no tabuleiro que vamos utilizar. 

| Para o recheio da pizza o molho de tomate e o queijo Mozzarela são reis fazendo 
assim uma das mais simples e apreciada das pizzas, a Margarita. As combinações de 
produtos italianos, locais e sazonais são muitas e variadas. 

| As pizzas fazem os gostos de miúdos e graúdos. 

| Uma pizza serrana com molho de tomate, queijo Mozzarela, chouriço local e pasta de 
azeitona... 

| Uma pizza de queijo fresco e espinafres... 

| E que bem que sabe uma "Diavola" com peperoni, pimentos grelhados e pimenta 
caiena....

São algumas das sugestões para as suas pizzas.

Sugestão de acompanhamento: Malaca Rosé Negra Mole e Castelão

PRATO PRINCIPAL: Pizza de queijo fresco com espinafres e 
“Pizza Diavola“ com peperoni, pimentos  grelhados e pimenta caiena

ENTRADA: Pizza serrana com molho de tomate, queijo mozarella,  
chouriço local e pasta de azeitona
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