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O Relatório de Atividades constitui um documento de análise e de avalliação da execução global

do Plano de Atividades da Confraria e sintetiza a informação considerada essencial para explicar
a atividade desenvolvida.

A Confraria tem atualmente .|25 confrades, tendo ganho em 2017 mais 27 membros, A
Confraria

é

já uma instituiçáo de referência no panorama cultural do nosso concelho e, fruto

sua atividade, tem corrseguiclo cumprir o seu objeto

-

da

promover o Páo, a Regueifa e os Biscoitos

de Valongo, enquanto valores gastronómicos e de interesse económico local.

Depois de analisado o Plano de Atividades proposto para o ano de ',2017 e o correspondente
Orçamento, considerarnos que o resultado do exercicio desta direçáo froi bastante positivo tendo
em conta a tenra idade da nossa Confraria.
Uma palavra de agradecimento a todos aqueles que colaboraram na$ atividades da Confraria.
Somos uma associação com objetivos claros e ambiciosos qnde todos cabem e onde todos têm

um papel importante. Como tal, contamos convosco para colocar Valongo no
Gastronórnico Nacional.
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. ATIVIDADES RHLIZADAS
As atividades propostas para
segu idamente enumer,adas

Organização

o

ano de

201

7

foram maioritariamente concretizadas. sendo

:

do Capítulo Anual

/

Festa

de Entronizaçáo, que contou com 50

visitantes e entronizou 27 Confrades Efetivos,

I

Confrade Benemérito

er

Confrarias

4 Confrades Honorários;

Colaboração com o Ítíunicípio de Valongo na promoçáo da Festa da Fiegueifav e do Biscoito de

Valonto no Oporto WeÍcome Center;
Colaboração com

o Município de Valongo na

Festa da Regueifa e do Biscoito, promovendo,

além do Capítulo anual, a dinamização de um stand, a realização de uma tertúlia designada por
"As voltas do Pão Nosso de Clada Dia" e dinamização da Rua Sousa Paupério em parceria com os
moradores locais;

Conclusão

do processo de adesão à

Federação Portuguesa das Çonfrarias Castronómicas

(FPCc).

Participaçáo no Encontro Nacional de Confrarias em Santarém,
Participaç:ão no evento "A TAP Abraça Portugal" no âmbito do

72.' ani'versário da TAP;

Partlcipaç:ão no Dia Nacional da Castronomia, sob aorganização da FPCG;

Colaboração com

a

Escola

de Hotelaria e Turismo do Porto e com a

gastronómica cujo objetivo foi demonstrar o fabrico da Sopa

FPCC numa iniciativa

Seca;

Participação no Programa "Manhãs na TV";
Participação em 53 Capítulos Confrádicos, por todo o paÍs

!

continente e Regiões Autónomas

-

e também em Espanha;

Realização do 1 o Concurso "A Melhor Sopa Seca do Concelho de Valongo", onde participaram

50 concorrentes e nrais de 300 convivas. A verba angariada foi doada aos
Voluntáríos de Valongo;

Bombeiros
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continuação da dinamizaçìão, em parceria com os Agrupamentos Escolares (quarto ano), do
Projeto "Pequenos Almoços" com o objetivo de valorizar e preservar o fabrico e o consumo do
pão, da regueifa e dos biscoitos e demonstrar os seus benefícios;
Colaboração com a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Politécnico do Porto num jantar
de divulgação do Pão, da Regueifa e do Biscoito de Valongo;
Participação, a convite, em várias procissões;

Participação,

a

júri de prova de aptidão

convite da Escola Secundária de Valongo, no

profissional do Curso lProfissional Cozinha

/ Pastelaria:

Continuação da recolha de elementos associados à tradição do pão e da regueifa;
Dinamização do facebook dla Confraria com o objetivo de partilhar as noticias da Confraria;

3

-

CONCLUSÃO:

Registamos que o ano de 20'l 7 revelou-se positivo e motivador para osi anos seguintes. Foi, sem
dúvida, [Jm ano em que gostaríamos de ter feito mais e melhor, mas registamos a sensaçáo de
dever cumprido e a vontade de que o ano de 20ì 8 seja ainda melhor,

Por fim, um reconhecimen'to aos nossos parceiros, públicos
contribuiçãio dada aos nossios projetos

e uma palavra

e

especial

privados, pela inestimável

a todos os Confrades,

acreditarem no papel importante da Confraria e confiar no nosso trabalho.
A Todos um bem haja!
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CONFRARIA DO PÃO DA REGI.JEIFA E DO BISCOITO DE VALONGO

Caríssimos associados:

Nos termos da al. c) do n'o 1 do art.o 26,o dos Estatutos da Confraria drc Pão, da Regueifa
e do Biscoito de Valongo, vimos dar parecer sobre a Conta de Gerência do ano de 2Q17.

PARECER
Acornpanhamos
procedemos

à

a

atividade desenvolvida pela nossa associação durante

o

ano,

análise dos documentos suporte, quer de despesas correntes

e

e

de

investimento, quer de receitas, nada havendo a obstar.

Assim, apreciados os documentos finais de prestação de contas;, designadamente
Relatorio de Atividades e Conta de Gerência do ano de 2017, concluímos que os mesmos

se éncontram elaborados de acordo com os elementos contabilísticos adequados, pelo
que damos o nosso PARECER FAVORÁVEL, e propomos entendemos que os mesmos
devem sen APIìOVADOS pelos associados.

Valongo, 27 de fevereiro de 2018
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