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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!

 
 

 
 

  

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

RESTAURANTE THE OWL (SEAFOOD & COCKTAIL BAR) 

Av. da Liberdade, São Brás de Alportel

v [reservas] 969 100 059  ¼ mossgeralfood@gmail.com 

É um conceito baseado em pratos de peixe e marisco de diversas receitas 
internacionais, conjugando também pratos confeccionados na brasa. Existem 
também apontamentos de carne e combinações de “mar e terra”(peixe e carne).

Na parte das bebidas, o cocktail bar preenche o menu com opções tanto para um 
final de tarde como um final de noite.

A carta de bebidas completa-se por uma gama variada de cervejas,  vinhos 
espumantes e champagnes.

CHEF LUÍS MADEIRA

Natural de São Brás de Alportel, o Chef 

Luis Madeira é chef de cozinha e 

gerente de 2 espaços: o já conceituado 

Moss (fresh food & coffee lab) e o novo 

The Owl (seafood & cocktail bar).

Luis Madeira tem licenciatura em 

Engenharia Alimentar na Universidade 

do Algarve e formação na Escola de 

Hotelaria e Turismo do Algarve (ETHA). 

Conta com um percurso de 22 anos na 

área da cozinha desde 2001.

Apresenta um percurso profissional 

pelos melhores hotéis de 5 estrelas do 

Algarve, como o Hilton Conrad, The Lake 

Resort, Vila Sol, Hotel Quinta do Lago e 

Anantara.

CHEF DIOGO GOMES

Diogo Gomes, também natural de São 

Brás de Alportel, é formado na EHTA, 

Escola de Hotelaria e Turismo do 

Algarve, em Operações Turísticas e 

Hoteleiras e

também em Gestão e Produção de 

Cozinha, com um percurso pelo Hilton 

Vilamoura “As cascatas” e pelo 

restaurante Julia's, na Praia do Garrão e 

agora como chef residente do The Owl.

O gosto da arte pela cozinha faz com 

que este ano o chef Diogo se candidate 

ao concurso Jovem Talento da 

Gastronomia.

Carne FrutaSabor Qualidade Requinte

CICLO DE SABORES 
27 agosto 2022 

Mercado Municipal

Em agosto,o mercado melancia-se”!
Venha conhecer as propostas 

dos   Chef Diogo Gomes

e Chef Luís Madeira

Restaurante "The Owl”
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PRATO PRINCIPAL: Cheviche de robalo com batata-doce

Preparação e confeção: 

[Duração aproximada: (30 min)

§ Misture primeiro os secos (açúcar e farinha) 

depois junte os restantes  ingredientes e 

envolva bem;

§ Coloque numa forma com papel vegetal e 

leve ao forno pré aquecido a 170°, durante  

20 minutos;

§ De seguida, deixe arrefecer ligeiramente, 

coloque o recheio e enrole a torta. 

Creme de Alfarroba:

§ Misturar primeiro os secos (açúcar e farinha) 

depois junte os restantes ingredientes e 

envolva bem;

§ De seguida leve ao lume brando até ficar 

com uma consistência cremosa. 

Preparação e confeção: 

[Duração aproximada: 20 minutos]

§ Arranje o peixe, rape bem as espinhas para aproveitar 
as aparas para o leite de tigre;

§ Junte todos os ingredientes e deixe a marinar pelo 
menos 12 horas. De seguida, triture tudo e preserve 
no frio (leite de tigre). 

Pure de batata-doce

§ Coza a batata doce no forno pré aquecido a 180°, 
durante 30 minutos (dependendo do tamanho das 
batatas) 

§ Descasque e triturar tudo. 

Sugestão de empratamento: 

§ Nachos(triângulos de milho fritos)

Sugestão de acompanhamento: 

§ Vale Moreira Branco, Douro Doc. 

SOBREMESA: Torta de laranja e amêndoa com creme de alfarroba

INGREDIENTES (4 pessoas):

§ 250 gr de sumo de laranja

§ 200 gr de açúcar

§ 35 gr de farinha de amêndoa

§ 5 ovos

§ 25 gr de manteiga

Creme de Alfarroba

§ 250 gr de leite 

§ 50 gr açúcar 

§ 75 gr farinha de alfarroba 

§ 75 gr de gema 

ONDE ADQUIRIR   NO 
MERCADO: 

Ø As laranjas nas Bancas do 
Mercado Municipal e Loja de 
produtos biológicos do Mercado 
"Quintinha da Su";

Ø O açúcar, a farinha de amêndoa, 
os ovos, a manteiga, o leite, as 
laranjas e a farinha de alfarroba, 
Loja de produtos biológicos do 
Mercado "Quintinha da Su".

MELANCIA

Melancia, uma óptima 

aliada para o seu Verão

Nos meses quentes, diariamente, nas nossas 

bancas de fruta e legumes e nos espaços de 

venda do nosso Mercadinho de Produtores, ao 

sábado, temos sempre à sua espera, a rainha do 

Verão: a melancia!! 

A melancia é praticamente água (94% 

aproximadamente) e por si constitui uma 

excelente fonte de hidratação em pleno verão. 

Água pura e ainda por cima pouco calórica e rica 

em vitaminas e minerais!

Cada taça de melancia, cortada aos bocados 

com um peso aproximadamente de 154 gr 

fornece pouco mais de 46 calorias. Este valor 

pode variar ligeiramente nas quase 300 

variedades de melancia existentes.

Uma taça de melancia fornece, também, 21% da 

quantidade de vitamina C recomendada 

diariamente para um adulto,18% da vitamina A 

e diversas outras vitaminas e minerais, entre as 

quais potássio (173 mg), o que corresponde a 

5% das recomendações diárias, um mineral 

essencial na regulação da pressão arterial e 

consequentemente na manutenção da saúde 

cardiovascular.

A quantidade de licopenos presentes na 

melancia ultrapassa, inclusive, a quantidade 

presente no tomate! Os licopenos em conjunto 

com os carotenoides e vitamina C presentes na 

melancia são importantes agentes na proteção 

celular estando relacionados com a redução do 

risco de certos tipos de cancro, quando 

associados a uma alimentação equilibrada!

Lembre-se de uma regra de ouro na 

alimentação:

Para beneficiar ao máximo das suas 

propriedades nutricionais prefira sempre 

produtos da época. 

Texto adaptado de 

https://alimentacaosaudavel.dgs.pt/alimento/melancia/

INGREDIENTES (4 pessoas):

§ 1kg Robalo do mar

§ Leite de tigre q.b.

§ 4  limões

§ 300 ml de caldo de peixe

§ 150 gr de aparas de peixe

§ 50 gr de coentros

§ 50 gr de cebola

§ 30 gr de malagueta

Puré de batata doce

§ 300 gr de batata doce

ONDE ADQUIRIR  
NO MERCADO: 

Ø O robalo nas bancas de peixe e 
marisco do Mercado Municipal;

Ø O limão, os coentros, a cebola, a 
malagueta e a batata-doce nas 
Bancas do Mercado Municipal e 
na loja de produtos biológicos do 
Mercado "Quintinha da Su"


