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Município de São Brás de Alportel

Rua Gago Coutinho, nº1 | 8150-151 São Brás de Alportel  | v 289 840 000 

¼ camara@cm-sbras.pt  ou  mercado@cm-sbras.pt  | o 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

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!

 
 

 
 

  

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Momentos mais marcantes? Todos, 
foram 30 anos recheados de memórias 
que lhe enchem o coração… “Mas o que 
mais gostava era das aulas práticas: os 
banquetes que preparávamos, os 
concursos interescolas, alguns 
internacionais até, onde ganhámos 
diversos prémios!”

Já após a aposentação, sempre muito 
ligado a esta missão, colaborou com os seus antigos alunos na formação 
profissional, na Escola de São Brás de Alportel e mantém-se muito ativo 
no associativismo e na vida da comunidade, que muito o estima e 
reconhece.

CHEF MÁRIO PALMA

Mário Silvestre da Palma é natural de 
Alcoutim e começou a trabalhar com 
apenas 13 anos, em Tavira, no Café 
Imperial. 

Aos 18 anos, foi trabalhar para o Hotel 
Vasco da Gama, em Monte Gordo onde 
esteve até ir para a tropa. Após sair da 
tropa, em 1968, começou a trabalhar no 
Hotel Eva, como chef de vinhos, onde veio, 
para além desta categoria, foi ainda chef de 
mesa e mais tarde diretor de restaurante. 

Em 1979 deixou o hotel para dar aulas de 
formação de restaurante e enologia na 
Escola de Hotelaria e Turismo de Faro, a 
convite do então diretor Horácio Cavaco, 
onde permaneceu até se reformar, em 
2008, quando era diretor Manuel Faustino. 
Se no início, na antiga localização da escola, 
no Palácio Doglioni, era o único formador, 
no final do percurso, já nas atuais 
instalações da Escola de Hotelaria, no Largo 
de São Francisco, para onde se mudaram 
em 1985, a equipa de formação profissional 
era já formada por 8 pessoas, que liderou 
sempre com muito empenho, nesta missão 
maior de formar profissionais e educar 
homens e mulheres, que marcou para 
sempre, com os seus ensinamentos e, 
sobretudo, com os seus valores.

Foram milhares os alunos que o chef Palma 
formou ao longo de três décadas, de 
dedicação. Jovens de todo o Algarve, do 
país e das antigas colónias, que recorda com 
saudade, como filhos seus, que hoje são o 
rosto da Hotelaria da região.

Carne FrutaSabor Qualidade Requinte

CICLO DE SABORES 
10 dezembro 2022  |  10h00

Mercado Municipal

Demonstração Especial 
de Natal
Com a participação de:

Chef Mário Palma

Na manhã do último sábado de cada mês, há Demonstração Gastronómica no Mercado Municipal!

Conheça as saborosas propostas dos chef's, com os nossos produtos! 

> Entrada: Camarão à la guilho

> Sobremesa: Crepes Suzette

Assista à “Decantação ao Fogo” e muitas dicas para 

preparar a sua mesa nesta época natalícia.



Pág. 2 Pág. 3 Pág. 4

Pág. 2 Pág. 3 Pág. 4

ENTRADA: Camarão à la guilho

Preparação e confeção: 

[Duração aproximada: (20 min)

§ Coloque numa taça a farinha, o leite, os ovos, 

o azeite e o sal;

§ Bata com a varinha mágica, cerca de 2 min;

§ Numa frigideira antiaderente, unte com um 

pouco de óleo, deixe aquecer e coloque com 

uma colher pequenas porções de massa de 

moda a que fiquem muito finas. Repita o 

processo até terminar a massa; 

§ Faça o molho com todos os ingredientes e 

passe, um a um, os crepes dobrados em 

leque.

Preparação e confeção: 

[Duração aproximada: 10 minutos]

§ Aqueça a frigideira e flame com aguardente;

§ Coloque o azeite e quando tiver quente, junte os 
alhos picados e a folha de louro;

§ Adicione os camarões e frite dos dois lados, tempere 
com sal, pimenta e mostarda;

§ Por fim junte a aguardente vínica e flameje.

Sugestão de empratamento:  
Decore com rabanetes.

Sugestão de acompanhamento: 
Vinho branco seco ou vinho verde 

SOBREMESA: Crepes Suzette

INGREDIENTES (4 pessoas):

Molho:

§ 80 gr. de açúcar;

§ 2 manteigas individuais;

§ ½ cálice de aguardente vínica 

§ ½ cálice de licor

§ 2 laranjas (sumo)

§ 1 casca de laranja

§ 1 casca limão

§ gelado q.b.

Massa Crepes:

§ 250 gr farinha

§ 500 ml de leite

§ 2 ovos

§ 1 colher de sopa de azeite

§ 1 pitada de sal

ONDE ADQUIRIR   NO 
MERCADO: 

Ø O açúcar, a manteiga, no Talho 
Jorge e na Loja de Produtos 
Biológicos do Mercado 
“Quintinha da Su”;

Ø As laranjas e o limão nas Bancas 
do Mercado Municipal e na Loja 
de Produtos Biológicos do 
Mercado “Quintinha da Su”;

INGREDIENTES (4 pessoas):

§ 600 gr. de camarão (deixar cabeça 
e rabo)

§ 6 dentes de alho picados

§ 1 folha de louro

§ aguardente vínica q.b.

§ 3 colheres sopa de azeite

§ sal q.b.

§ pimenta preta q.b.

§ 1 colher de sobremesa de 
mostarda

ONDE ADQUIRIR  
NO MERCADO: 

Ø Os alhos e a folha de louro nas 
Bancas do Mercado Municipal e 
na Loja de Produtos Biológicos do 
Mercado “Quintinha da Su”;

Ø Os camarões nas bancas de Peixe 
do Mercado Municipal;

Ø O sal, o azeite, pimenta preta, a 
mostarda, na Loja de Produtos 
Biológicos do Mercado 
“Quintinha da Su”.

DECANTAÇÃO AO FOGO

Só se faz em Portugal e esta operação serve para abrir garrafas de vinhos velhos, 

especialmente vinhos do Porto, cuja a rolha, já não oferece a segurança devida, 

para introduzir o saca rolhas.

Este aparelho foi inventado, nas caves do vinho 

Porto e mais tarde adaptada à hotelaria para 

abrir vinhos reservas e garrafeiros tintos.

DICAS DO CHEF PALMA

O mais importante é o cuidado e a atenção que entregamos ao serviço!

Começar por assegurar a apresentação de todo o material, muito bem limpo!

E a estética é fundamental! Os olhos também comem, como sabemos!

Os talheres são sempre colocados no sentido inverso à sua utilização pois claro!     
Mais para fora os que usamos primeiro!

E há que ter muita atenção ao alinhamento! 

Os detalhes fazem toda a diferença!

E a beleza está na simplicidade! 
Com um toque de 
carinho e de amizade,
certamente que a 
mesa ficará 
sempre muito 
bem apresentada!


