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1. Mensagem do Mordomo-Mor
No dia 8 de Fevereiro de 2014, no Cartório Notarial de Águeda, foi
assinada a escritura pública da Confraria dos Rojões da Bairrada,
com Grelo e Batata à Racha por 30 associados de todos os oito
concelhos da Região da Bairrada, nomeadamente Aveiro, Águeda,
Anadia, Oliveira do Bairro, Mealhada, Cantanhede, Vagos e Coimbra.
Com este ato foram construídos os alicerces para levar a nossa Associação Cultural a atingir o
seu grande objetivo: unir a Bairrada através da sua cultura gastronómica!
Sabendo que não somos perfeitos, e ficando mesmo aquém dos nossos desejos e vontades, por
razões até de ordem monetária, não deixamos de considerar que é o trabalho possível. Se era
uma meta que se alimenta há anos, a união da Bairrada, está agora nas mãos de todos os que
se interessam pela temática.
Pensamos, modéstia à parte, que será um testemunho que, servirá, num universo de todas as
gerações, a causa do conhecimento de nossas riquezas e potencialidades, que aqui se fala para
melhor se guardar e divulgar.
No decorrer dos cinco últimos anos, assistimos ao crescimento e afirmação da nossa Confraria.
Defendemos a importância da mesma e projetámos o seu importante trabalho no contexto
económico, social e cultural da Bairrada. Queremos continuar a valorizar a gastronomia
Bairradina pelo que ela tem de genuíno, de património imaterial, de relevância económica, de
sustentabilidade para o território, de indispensável a uma alimentação cultural, de centralidade
turística, enfim, de cumplicidade com importantes sectores para a nossa economia local.
Queremos assumir a nossa Confraria como uma verdadeira Associação da Bairrada, através da
nossa ação e missão de preservar, promover e divulgar os Rojões da Bairrada, assim como outras
iguarias, genuinamente locais e tradicionais, que sejam produtos diferenciadores das demais
regiões.
Como não se pode avançar para uma gastronomia de excelência sem o suporte das pessoas,
altamente qualificadas e dignificadas, há uma enorme tarefa a prosseguir: a da formação, a da
potenciação da tradição e a da entrada em cena de uma sustentada inovação na tradição. Se
assim fizermos, o sucesso estará garantido.

Confraria dos Rojões da Bairrada, com Grelo e Batata à Racha
Associação Cultural sem fins lucrativos

Sede: Oliveira do Bairro

Telemóvel: 966 010 238 / 914 684 515

Área Geográfica de abrangência: Bairrada

Email: confraria.rojoes.bairrada@gmail.com

Página | 2

Plano de atividades e Orçamento 2019

Esta nossa ação construtiva é cimentada pelos valores do rigor, confraternização, amizade e
solidariedade.
Queremos contribuir para uma grande Região Bairrada - unida, fraterna, inovadora e de
excelência.
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Até hoje já realizamos cinco Capítulos: Oliveira do Bairro, Anadia, Aveiro, Cantanhede e Vagos,
mas também participámos em centenas de Capítulos de outras Confrarias, elevando sempre
mais alto a nossa região.
O nosso próximo grande desafio, além de outros, será o evento do nosso VI Capítulo, que está
planeado para o dia 02 de março de 2019, em Águeda e para o qual contamos com a preciosa
ajuda de cada um de vós em particular.
Rumo ao objetivo, juntos somos mais e melhor pela nossa Bairrada!
Juntos e unidos conseguiremos!
Forte abraço
João Moreira
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2. Sobre a Confraria
2.1. A Confraria dos Rojões com Grelo e Batata à Racha
“Em 5/09/2012 nasceu a ideia da criação da Confraria, na Festa Gastronómica do Leitão de
Águeda, onde cinco Amigos se juntaram e, desafiados pelo Joaquim Almeida, assumiram
avançar com o projeto da criação de uma nova Associação Cultural que abraçasse toda a Região
da Bairrada.
Em 8 /02/2014 nasceu a nova Confraria, através de escritura pública, em Águeda, testemunhada
por 30 Associados, oriundos dos oito concelhos da Bairrada, nomeadamente Águeda, Anadia,
Aveiro, Cantanhede, Coimbra, Mealhada, Oliveira do Bairro e Vagos.
Em 5/4/2014, a Confraria realizou em Oliveira do Bairro o seu Primeiro Grande Capitulo. Nesta
cerimónia, apadrinhada pela Confraria das Almas Santas da Areosa e do Leitão e Confraria dos
Enófilos da Bairrada, foram entronizados os trinta Associados Fundadores e mais vinte
Associados Efetivos, totalizando 50 Confrades. A testemunhar este importante evento estiveram
presentes representantes de todos os Municípios da Bairrada, na sua maioria os respetivos
Presidentes de Câmara, o Presidente da Entidade Regional do Turismo do Centro de Portugal,
a Presidente da Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas e o Presidente da
Associação Rota da Bairrada.
Em 5/9/2014, a Confraria inaugurou a sua sede, instalada na antiga escola primária de Oliveira
do Bairro, espaço com grande simbolismo para toda a Comunidade, que foi cedido pela Câmara
Municipal.
A Confraria nasceu para congregar toda a Bairrada, sendo um dos seus propósitos recolher e
divulgar a nobre tradição bairradina, honrando os seus antepassados e deixando este legado aos
vindouros. A MISSÃO da Confraria dos Rojões da Bairrada com Grelo e Batata à Racha é
preservar, promover e divulgar os rojões da Bairrada, assim como outras iguarias, genuinamente
locais e tradicionais, que sejam produtos diferenciadores das demais regiões, podendo
constituir uma alavanca para o desenvolvimento socioeconómico local.
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Na prossecução da sua Missão a Confraria organiza anualmente eventos em todos os oito
concelhos da Bairrada.” 1
Atualmente, a Confraria dos Rojões da Bairrada comGrelo e Batata à Racha conta com 92
Confrades efetivos, 6 Confrades de Honra e 1 Confrade Benemérito.

CONTACTOS:
Site: http://www.confrariarojoesdabairrada.pt/
Email: confraria.rojoes.bairrada@gmail.com
Telefone: 964430812 | 963057291
Morada:

Largo Padre Acúrcio – Antiga Escola Primária
3770-204 Oliveira do Bairro

1

http://www.confrariarojoesdabairrada.pt/historia/
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2.2. Missão,Visão e Valores
“Missão
Preservar, promover e divulgar os Rojões da Bairrada, assim como outras iguarias,
genuinamente locais e tradicionais, que sejam produtos diferenciadores das demais regiões,
podendo constituir uma alavanca para o desenvolvimento socioeconómico local.
Visão
Ser uma referência no panorama das Confrarias da Bairrada.
Valores
- Confraternização
- Amizade
- Solidariedade
- Rigor
Grande Objetivo:
Unir a Bairrada através da sua cultura gastronómica.”2

2

http://www.confrariarojoesdabairrada.pt/missao-visao-e-valores/
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2.3. Órgãos Sociais em Exercício

Assembleia Geral
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João Pedro Dionísio Mateus - Presidente / Juiz
Fernando de Oliveira Simão - Secretário
Antonino Viegas Gomes - Vogal

Direção
João Carlos Moreira - Presidente / Mordomo-mor
Vitorino Moreira Rocha - Vice-Presidente Secretário / Mordomo
António Agostinho Soares Gomes - Vice-Presidente Tesoureiro / Mordomo
António Rui Abrantes Ferreira - Vice-Presidente / Mordomo
Dora Catarina Garrucho Caetano - Vice-Presidente / Mordoma
Ricardo Jorge Dionísio Braga - Vice-Presidente / Mordomo
Marco Curião Neves - Vice-Presidente / Mordomo

Conselho Fiscal
Carlos Jorge dos Santos Nora - Presidente
Emília Fernandes de Oliveira Soares Abrantes - Relator
Ana Lina de Almeida Gomes - Vogal
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3. Plano de Atividades
Sempre na prossecução da Missão: preservar, promover e divulgar os Rojões da Bairrada, assim
como outras iguarias, genuinamente locais e tradicionais, que sejam produtos diferenciadores
das demais regiões, podendo constituir uma alavanca para o desenvolvimento socioeconómico
local, a direção orientará, no ano de 2019, a sua ação em torno das seguintes grandes áreas:

3.1. Área Cultural
O presente Plano de Atividades para 2019, na Área Cultural, tem como objetivo organizar e
participar em atividades de âmbito cultural, representantes do movimento confrádico.
Entre essas atividades destacam.se:
 A realização do VI Capítulo de Entronização, no dia 02 de março de 2019, em Águeda;
 A realização de encontros internos – um em cada Concelho da Bairrada;
 A participação em Capítulos e/ou eventos de outras Confrarias;

 A participação em eventos regionais que permitam aproximar a Confraria e os seus
produtos da sociedade em geral.

3.2. Área Social
O presente Plano de Atividades para 2019, na Área Social, tem como objetivo apostar na
apresentação de novos projetos e parcerias, que visem a consolidação e dinamização do
trabalho realizado por todos, para um melhor desempenho com e para a comunidade. Movidos
pela vontade de fazer mais e melhor, pretende-se atuar de forma mais aprofundada e integrada,
partindo de um plano de trabalho conjunto para que a intervenção se traduza em benefícios
reais para o território.
A Confraria dos Rojões da Bairrada com Grelo e Batata à Racha propõe-se a organizar alguns
eventos de angariação de fundos que revertam para IPSS’s do Concelho de Águeda, uma vez que
é neste Município que se realizará o nosso VI Capítulo.
Como exemplo, destaca-se a realização do Jantar de Natal da Confraria.
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3.3. Área Júnior
Preparar o futuro é o fio condutor e orientador de toda a ação que se pretende desenvolver
para a Área Júnior. Conscientes de que o sistema educativo e formativo assenta hoje numa
realidade repleta de novos desafios, a Confraria dos Rojões da Bairrada com Grelo e Batata à
Racha aposta num Plano de Atividades para 2019, não apenas centrado na componente
associativa, mas também focando a sua atividade na divulgaçãoda dos Rojões da Bairrada junto
da camada mais jovem. Neste contexto propomos ambientes de partilha de conhecimento e
aprendizagem, onde o pensamento crítico, a colaboração, a comunicação e o espírito criativo
são estratégias fundamentais para continuarmos a inovar na tradição.
Dando continuidade ao trabalho desenvolvido em anos anteriores, queremos continuar a ir às
escolas onde, respeitando sempre a nossa cultura gastronómica, podemos desafiar os jovens a
inovar na tradição. Desta forma continuaremos a ter um papel central em toda a nossa
intervenção educativa/formativa, podendo dar continuidade ao projeto “Inovação na Tradição”.

3.4. Área Científica
Estudar e criar novos produtos que integrem os rojões na sua confeção, numa lógica de
“inovação na tradição.”
Pretendem-se consolidar novas receitas da confraria, nomeadamente os cromesquis de arroz
do Cértima com remoalho, as trouxinhas de rojões com grelos e o snack de rojões.
Pretende-se ainda dar início ao projeto “Carta de saberes e sabores da Bairrada”

3.5. Áreas Transversais
Para além das áreas específicas de atuação, anteriormente identificadas, pretende-se,
ainda:
 Continuar a angariar parceiros para a produção da Bola de Rojões da Bairrada;
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 Criar parcerias, junto dos estabelecimentos de restauração, por forma a
incluírem, nos seus menus, o prato: Rojões da Bairrada com Grelo e Batata à
Racha, com chancela da Confraria;
 Participar em eventos promovidos pela Federação Portuguesa das Confrarias
Gastronómicas.
 Fomentar ações de promoção e divulgação da gastronomia bairradina, com
ênfase nos Rojões da Bairrada e nos seus produtos associados.
 Participar em certames de carácter cultural, social, ou económico promovidos
por organizações ou pelos próprios Municípios da Região da Bairrada, onde se
considere pertinente a presença da Confraria.
 Consolidar o Hino da Confraria.
 Iniciar o projeto “Confraria dos Rojões da Bairrada, amiga do Ambiente”.
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4. Orçamento Previsional
O orçamento para 2019 tem por base os valores previsionais para comportar a normal operação
da Confraria e a execução do Plano de Atividades para o ano de 2019.
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4.1. Receitas previsionais 2019

4.2. Despesas previsionais 2019
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4.3. Resultados previsionais 2019
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Oliveira do Bairro, 30 de novembro de 2018
A direção, da Confraria dos Rojões da Bairrada
João Carlos Moreira

Mordomo-Mor

Confraria dos Rojões da Bairrada, com Grelo e Batata à Racha
Associação Cultural sem fins lucrativos

Sede: Oliveira do Bairro

Telemóvel: 966 010 238 / 914 684 515

Área Geográfica de abrangência: Bairrada

Email: confraria.rojoes.bairrada@gmail.com

