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ARTIGO 1º 

Cargos da Confraria 

1. São cargos da Confraria os seguintes:  

CAPÍTULO (Assembleia Geral) 

 Guardião Mor (Presidente) 

 Vice Guardião (Vice Presidente) 

 Secretária 

 Confrade Suplente  

CHANCELARIA (Direção) 

 Chanceler Mor (Presidente) 

 Vice-Chanceler (Vice Presidente) 

 Secretário 

 Almoxarife (Tesoureiro) 

 Vice Almoxarife 

CONSELHO FISCAL 

 Auditor Relator (Presidente) 

 Segundo Auditor (1º Secretário) 

 Terceiro Auditor (2ºSecretário) 

 Confrade Suplente 

MESTRE DE CERIMÓNIAS 

 

ARTIGO 2º 

Categorias de Confrades 

 

A Confraria será integrada por quatro categorias de Confrades:  

a) Fundadores: os Confrades Fundadores são única e exclusivamente os que 

assinaram a respetiva escritura de constituição e os que participaram na 

primeira assembleia constitutiva. Estes Confrades adquirem 

automaticamente e acumulam a categoria de Confrades Efetivos.  
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b) Efetivos: os confrades Efetivos são todos os confrades que se encontram no 

pleno gozo dos seus direitos e deveres e serão propostos, pelo menos, por 

um Confrade efetivos, devendo a sua admissão ser aceite por maioria dos 

membros da Direção.  

 

c) Honra: Os Confrades de Honra são os cidadãos, personalidades, ou 

entidades de reconhecido mérito no âmbito da gastronomia e/ou cuja 

integração na Confraria contribua para o engrandecimento desta e dos seus 

objetivos.  

 

d) Mérito: são considerados Confrades de Mérito, os Confrades que por 

qualquer meio, reconhecido unanimemente pela Direção, tenham 

concorrido significativamente para a consecução dos objetivos definidos 

nestes estatutos.  

 

ARTIGO 3º 

Identificação e símbolos da Confraria 

 

1. A Confraria identifica-se pelos seguintes elementos (imagens em anexo): 

a) Designação – Confraria Gastronómica Sarrabulho Doce de Caíde de Rei 

 

b) Logótipo  

Em traços simples e modernos, com as cores do traje (bordô e beije). Ao centro, o 

círculo representa um prato de sobremesa onde consta “Sarrabulho Doce”, ladeado 

por uma colher de sobremesa. Ao fundo, a designação de “Confraria” e “Caíde de 

Rei”, o nome da freguesia. 

 

c) Insígnia 

A insígnia tem a forma do logótipo da Confraria, concebido em madeira, em cor 

castanha. A insígnia é suportada por um colar feito com uma fita mais larga de cor 

bordô, ornada ao centro com uma fita mais fina de cor beije. Aos colares dos 

confrades fundadores acresce, no centro, um cordão dourado. 
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d) Estandarte/Bandeira 

O estandarte é confecionado no mesmo tecido beije do traje, ladeado pelo mesmo 

cordão bordô e dourado das golas do traje, com o logótipo da Confraria bordado 

ao centro e apoia em mastro metálico. 

 

e) Colher 

Concebida em madeira, imitando (em ponto maior) as colheres de mexer e tirar o 

sarrabulho doce das panelas antigas.  

 

f) Traje 

O traje é constituído por:  

i. Uma capa maior de cor bordô (simbolizando a cor do sangue de porco 

cozinho) e uma sobrecapa de cor beije (simbolizando a cor do pão de 

Padronelo). Tem gola mao (curta) de cor bordô, circundada por um cordão 

bordô e dourado, fechando com um botão dourado. Nas costas da sobrecapa 

contém o logótipo da Confraria bordado em tamanho grande e na frente, no 

peito do lado esquerdo, o logótipo bordado em tamanho pequeno. 

ii. Um chapéu de formato convencional de tamanho e aba médios, com a copa 

adornada com uma fita com laço de cores bordô. É confecionado em felpa 

de lã de cor preta. 

 

g) Pin: logótipo da confraria em esmalte 

 

2 – Os Confrades de Honra e de Mérito usam, apenas, a insígnia descrita na alínea 

c), oferecida pela Confraria, não podendo usar o traje, salvo se forem admitidos 

com a categoria simultânea de Confrades efetivos. 

 

ARTIGO 4º 

Uso das Insígnias 

 

As insígnias fazem parte integrante do traje. 
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ARTIGO 5º 

Uso do Estandarte 

 

O Estandarte é usado em todos os atos solenes da Confraria ou em sua 

representação. 

ARTIGO 6º 

Uso do Traje 

 

O traje é, obrigatoriamente, usado nas seguintes situações: 

a) No Capítulo de Entronização da nossa confraria;  

b) Nos Capítulos de outras confrarias; 

c) Outras cerimónias/eventos para as quais a Confraria tenha sido convidada 

e o confrade esteja em sua representação; 

d) Em atos cerimoniais religiosos, como funerais e casamentos (por opção).  

 

ARTIGO 7º 

Uso da Colher 

 

Como símbolo da “ordem e do poder” da Confraria, a colher é utilizada pelo 

confrade que em cada fase das cerimónias ou atos públicos o exerça/represente: 

- Nos desfiles e nas entradas e saídas dos nossos Capítulos 

Mestre de Cerimónias 

- Durante os nossos Capítulos e nas cerimónias de entronização 

Guardião Mor (Presidente da Mesa da Assembleia Geral) 

- Nos restantes atos públicos da Confraria 

Chanceler Mor ou por quem o represente. 
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ARTIGO 8º 

Funções do Porta-Estandarte 

 

O Porta-Estandarte exerce funções de representação protocolar e é o fiel 

depositário do Estandarte da Confraria, tendo a responsabilidade de ser o seu 

portador sempre que, em representação da Confraria, este símbolo esteja presente. 

Não existe definido um confrade para tal função, pelo que será nomeado pela 

Chancelaria o confrade com disponibilidade para o evento. 

 

ARTIGO 9º 

Atos da Confraria 

 

a) Capítulo (Assembleia Geral): órgão máximo da Confraria, cujas decisões 

são obrigatórias para os restantes órgãos sociais e Confrades. Reúne em 

sessão Ordinária uma vez por ano e em sessões extraordinárias, quando 

solicitado pela chancelaria, ou por requerimento de pelo menos um quarto dos 

Confrades efetivos. 

b) Capítulo de Entronização: evento anual da Confraria para a entronização de 

novos confrades. 

c) Participação e realização de eventos gastronómicos (capítulos, festas, 

feiras, festivais, jantares); 

d) Publicações, palestras ou outros eventos de promoção e divulgação do 

sarrabulho doce. 

 

ARTIGO 10º 

Procedimento Geral do Capítulo de Entronização 

 

O Capítulo de Entronização segue, sempre que possível e adequado, o seguinte 

procedimento:  
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a) O Capítulo de Entronização é feita em lugar condigno na freguesia de Caíde 

de Rei, nomeadamente o Cais Cultural de Caíde de Rei ou o Auditório 

Paroquial de Caíde de Rei. 

b) O Capítulo inicia com um reconfortante pequeno-almoço, composto por 

doces e salgados variados, bebidas quentes e frias. O local do pequeno-

almoço deve ser em Caíde de Rei, não tendo que ser o mesmo local da 

cerimónia capitular; 

c) De seguida, quando possível, acontece o desfile até ao local da cerimónia; 

d) A disposição dos lugares na cerimónia deve ser, se possível, a seguinte: 

PALCO DA CERIMÓNIA CAPITULAR 

ALA ESQUERDA  ALA DIREITA 

Convidados (entidades 

públicas ou privadas) 

Órgãos sociais da Confraria 

Confrades de Honra e 

Mérito 

Confrarias 

madrinhas/afilhadas 

Confrades efetivos Demais Confrarias 

Futuros confrades e 

padrinhos 

Futuros confrades e 

padrinhos 

Público Público 

 

e) O local (palco) da entronização deve ser amplo/desocupado; 

f) No momento da entronização, o Mestre-de-cerimónias chama os futuros 

confrades, um a um, que vão acompanhados pelos padrinhos, e que se 

dispõem em meia-lua no espaço dedicado à entronização; 

g) Finda a cerimónia capitular, juntam-se todos os presentes para uma 

fotografia de família em local adequando ao número de pessoas; 

h) De seguida, ruma-se ao local do almoço de confraternização, cujo prato 

principal deve ser os rojões de porco e a sobremesa o sarrabulho doce, entre 

outros produtos; 
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i) No final do almoço, acontece a troca de lembranças com as confrarias 

presentes; 

j) Para encerrar o capítulo, poderá, eventualmente, existir um momento 

cultural/lúdico. 

 

ARTIGO 11º 

Cerimónia Capitular 

 

A cerimónia capitular, sempre que possível, deve obedecer ao seguinte ritual:  

a) A entronização é um ato solene, pelo que os Confrades devem estar 

dignamente trajados, nos lugares definidos; 

b) A cerimónia inicia-se com uma breve saudação do Mestre de cerimónias; 

c) Segue-se um momento cultural (música, teatro, dança); 

d) Toma lugar a cerimónia religiosa para a bênção dos escapulários e 

estandartes; 

e) Finda a bênção, os futuros confrades são chamados pelo Mestre-de-

cerimónias por ordem alfabética e sem títulos; 

f) De seguida, dirigem-se ao local da entronização, os confrades com o traje e 

chapéu, acompanhados pelos respetivos padrinhos;  

g) O padrinho/madrinha coloca o traje e o Chanceler Mor a insígnia e o 

chapéu; 

h) De seguida, o Guardião Mor levanta a colher e dá um toque em cada ombro 

(da esquerda para a direita) do novo confrade, declarando-o Confrade 

Efetivo, fazendo a seguinte alocução 

“Sê bem-vindo(a) à Confraria do Sarrabulho Doce de Caíde de Rei, da 

qual te tornas defensor e embaixador”; 

i) De seguida é-lhes entregue pelo padrinho o diploma de Confrade; 

j) Segue-se a entronização dos Confrades de Honra ou Mérito, feita 

individualmente e com o mesmo ritual; 

k) Antes da entronização referida na alínea anterior, o Mestre-de-cerimónias 

explica, sucintamente, as razões pelas quais foram designados; 
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l) Depois é-lhes entregue o diploma de Confrade; 

m) No final da Entronização, é invocado em conjunto pelos novos confrades o 

seguinte juramento:  

Juro honrar e defender 

Promover e divulgar 

O nosso Sarrabulho Doce 

Em qualquer momento e lugar 

 

Juro fazer deste doce 

Um prato de tradição 

Torná-lo uma referência 

Em toda a região 

 

Juro criar amizade 

Com outras Confrarias 

Todos promovemos com gosto 

As nossas iguarias 

 

Sarrabulho Doce tão bom 

Uma delícia sem igual 

Sarrabulho Doce tão bom 

És único em Portugal 

 

n) Feito o juramento, todos os novos confrades provam o sarrabulho doce. 

o) Por fim, os novos Confrades regressam aos seus lugares; 

p) Seguem-se as intervenções do Chanceler Mor da Confraria, do 

representante da Federação das Confrarias Gastronómicas (no caso de estar 

presente) e de outras entidades presentes, que considerem conveniente 

intervir na cerimónia.  

q) A cerimónia termina com um momento cultural (música, teatro, dança); 

r) Por fim, o Mestre-de-cerimónias declara encerrada a entronização. 
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ARTIGO 12º 

Desfile 

 

Sempre que possível, cumpre-se o seguinte procedimento: 

a) No desfile, antes da entronização, o Mestre-de-cerimónias com a colher e o 

porta-estandarte com a bandeira vão à frente; seguem-se, aos pares, os 

futuros confrades, que levam o traje no braço esquerdo e o chapéu na mão 

direita; os Confrades efetivos; os Confrades das outras Confrarias; as 

Confrarias afilhadas, as Confrarias Madrinhas e, finalmente, as autoridades 

convidadas. 

b) Já na entrada do local da entronização, todos param e afastam-se para os 

lados, de modo a formarem alas. O Mestre-de-cerimónias dirige-se pelo 

meio para conduzir as autoridades e, sucessivamente, todos os demais, que 

se deslocam para o local das cerimónias.  

c) O desfile, quando possível após a entronização, obedece ao estabelecido na 

alínea a). 

 

ARTIGO 13º 

Diploma de Confrade 

 

No dia da Entronização é entregue a cada novo Confrade um diploma com o 

seguinte texto: 

Confere-se a (nome do Confrade) a categoria de Confrade da Confraria 

Gastronómica do Sarrabulho Doce de Caíde de Rei por ocasião da Cerimónia 

de Entronização do (número do capítulo) Capítulo, realizada no (data) no (local 

da cerimónia). 

O Guardião Mor, o Chanceler Mor, o Mestre de Cerimónias (assinaturas) 
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Identificação e símbolos da Confraria 

 

1. A Confraria identifica-se pelos seguintes elementos: 

a) Designação – Confraria Gastronómica Sarrabulho Doce de Caíde de Rei 

 

b) Logótipo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Insígnia 
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d) Estandarte/Bandeira 
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e) Colher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Traje 
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g) Pin: logótipo da confraria em esmalte 

 


